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إدارة املشروع



احملتوى
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قياس األداء الفرديمنظومة 

إدارة التغيري

اإلجادة املؤسسيةمنظومة 
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:اولا 
منظـومة قياس األداء الفـــــردي



اخلطاب السامي
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تقبلية فإننا ومن أجل توفري األسباب الداعمة، لتحقيق أهدافنا املس
إلعادة هيكلة اجلهاز عازمون على اختاذ اإلجراءات الالزمة 

وآليات ، وحتديث منظومة التشريعات والقواننياإلداري للدولة
يبه، وبرامج العمل وإعالء قيمه ومبادئه وتبين أحدث أسال

اسبة، األداء والنزاهة واملساءلة واحملوحوكمةوتبسيط اإلجراءات 
نا لضمان املواءمة الكاملة واالنسجام التام مع متطلبات رؤيت

.وأهدافها
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األداء الفرديمربرات تطبيق منظومة 

احد ممكنات حتقيق رؤية عمان 

، وأحد أدوات مبادرة مراجعة 2040
اق يف املصاريف التشغيلية وضبط النف

حماور خطة توازن املايل

ابلسمات مرتبطةاحلآليةاستمارات التقييم 
والسلوك وغري مرتبطة ابإلجناز

ستمارات صعوبة ربط احلوافز والرتقيات اب
احلآليةالتقييم 

عدم وجود بيئة فاعلة وإجادة للخدمات
فرديإجياد منظومة وطنية لتقييم األداء الاحلكومية
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ملوظفااملسؤولالوحدة

الفرديفوائد منظومة األداء 

السنويةتسهيل اجناز اخلطة •
 املوفينينشر ثقافة املنافسة اإلجيابية بني•
وارد البشريةوالكياءة يف استغالل املليعآليةا•
ؤهلني املسامهة يف الكشف عن املوفيني امل•

لشغل الوفائف القيادية
انتماء املوفينيزايدة •
الكياءاتاحلياظ على •

تسهيل مهمة إدارة املوفيني•
مستوى األداءمتابعة وتقييم •
ملوفينياملساندة يف تطوير وحتييز ا•
ومعاجلة ملكافأة اجمليدينتوفري آلية •

املتديناألداء 

وضوح املهام واملسؤليات•
انسجام األهداف الوفييية مع أهداف•

الوحدة
العمليف حتقيق الشيافية •
املساندة يف متابعة مهام املوفف•
وريتوفري التغذية الراجعة بشكل د•
مكافأة أداء اجمليدين•
ياءةالعمل بكمتكني املوفف من إجناز •

ت حتسني مستوى جودة اخلدما•
احلكومية

رفع مستوى رضا املتعاملني•

اجملتمع
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الفردياألداء مسات منظومة 

الشيافية يةاالستمرار 

احلوكمة

املرونة

التجديد 
التمكنيواالبتكار

التكاملية
والشمولية

املصداقية
والعدالة

الرتكيز

املوضوعية



الفردياألداء أدوات منظومة 
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أدوات املنظومة

(Bell Curve)منحىن توزيع نسب التقييم 
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اخلطة السنوية للوحدة

(OKR)األهداف والنتائج الرئيسية 

(KPI)مؤشرات األداء الرئيسية 



مدخالت اخلطط السنوية
والهداف الوظيفية
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السنوية والهداف الوظيفيةمدخالت اخلطط 
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حتديد األهداف والنتائج الرئيسية
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املستهدف

يفوق 
التوقعات

حيقق 
التوقعات

دون 
التوقعات

نوع بياانت
املؤشر الوزن

كومية يف تطبيق منظومة األداء الفردي على مجيع الوحدات احل
2/1/2022 1اهلدف 

فرباير مارس ابريل اتريخ 35% للمنظومةاعتماد الطار العام  1نتيجة رئيسية 
8 5 1 عدد 30% تطبيقهااعداد خطة إدارة التغيري وبدء  2نتيجة رئيسية 

مايو يونيو يوليو اتريخ 35% ليهاعوفق املعايري املتفقالتقين املناسب اسناد احلل  3نتيجة رئيسية 



الفردياألداء دورة منظومة 
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املنظومةدورةخيارات 
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:مميزات
سهولة حتديد األهداف •
غريات مرونة يف تغيري األهداف ومواكبة الت•
جهد ووقت اقل ملتابعة وتقييم الداء•

:حتدايت
سنةصعوبة التخطيط ملدة•
صعوبة تغيري األهداف •
قييمللمتابعة والتجهد ووقت اكرب•

حتديد األهداف والنتائج الرئيسية 

ثلث سنويسنوي



األدوار واملسؤوليات
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الدوار واملسؤوليات

املسؤولوظفامل

البشريةاملوارد دائرة 

للوحدة العامة يتوافق مع االهدافمبا وضع أهدافه والنتائج الرئيسية •
واالختصاصات الوفييية

منية احملددة، الدوري خالل اليرتة الز حنو استكمال التقييم املسؤولية •
األداء الزاميمع التنويه ان املشاركة يف تقييم 

ل املسؤولية حنو إجراء جلسات نقاشية هادفة مع املسؤولني خال•
الدوريةاألداء تقييمات 

الوحدةمساعدة املوفف يف حتديد االعمال اليت تتوافق مع أهداف•
التأكد ان االهداف تتسم ابلوضوح والتحدي•
ل العاميقدم تغذية راجعة بصية مستمرة ويف الوقت احملدد طوا•
دةخالل اليرتات الزمنية احملداستكمال مجيع التقييمات •
جودة العمل وحتسني املوفيني حنو تطوير مهاراهتم حتييز •

هبااليردي والتوعية األداء منظومة وحوكمةتطبيق •
الوحدةاليردي يف األداء تنييذ منظومة وتقييم متابعة •
نظومةامليف حال وجود حتدايت او صعوابت يف تطبيق املساندة •
اليردي إىل ألداء ااملساعدة اإلدارية والتقارير فيما يتعلق مبنظومة تقدمي •

املختصيني 17

التقسيمات التنظيمية ذات العالقة
ائج املسامهة والتدقيق على صياغة األهداف والنت: التخطيط/اجلودة •

الرئيسية ابلشكل املناسب



:خاللحتقق أهدافها من وحموكمةمتكاملة منظومة أطرها 
وجود أدوار ومسؤوليات حمددة لكل أصحاب العالقة•
نظام الكرتوين لتحديد األهداف ومتابعة اإلجناز •
منهجية تقييم تعتمد على اإلجناز وحتقيق االهداف•
آلية واضحة لتطوير األداء املتدين •
ملكافأة اجمليدينمنهجية حمددة •
جلنة مراجعة نتائج تقييم األداء •
جلنة تظلمات من قرارات تقييم األداء•
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إدارة املنظومة حوكمة



إدارة التغيري
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مراحل التطبيق

123

تحضرييالالتجرييب التطبيق 
16 /6/2021

جرييبالتطبيق اإللكرتوين الت
1 /9-30 /12 /2021

يالتطبيق الفعل
2 /1 /2022
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التغذية الراجعة

يهدف إىل خلق ألية لدى•
النظاماملؤسسات مع 

ظام تدريب املؤسسات على ن•
اليردياألداء تقييم 

يف تطبيق املنظومة•
ونيةصيغتها اإللكرت 

لى تطويرها بناًء ع•
الراجعةالتغذية 

مة يف تطبيق املنظو •
ةصورهتا النهائي
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:اثنياا 
منظومة اإلجادة املؤسسية
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مربرات تطبيق منظومة اإلجادة املؤسسية

احد ممكنات حتقيق رؤية عمان 

، وأحد أدوات مبادرة مراجعة املصاريف 2040
وازن املايلالتشغيلية وضبط النفاق يف حماور خطة ت

السلطنة يف التقارير الدولية تشري اىل تدين تصنيف
بعض املؤشرات الدولية

مهية رفع مجيع السرتاتيجيات احلكومية تشري إىل أ
يةعدم وجود بيئة فاعلة وإجادة للخدمات احلكومالقدرات التنافسية

واألداء املؤسسيللحوكمةإجياد منظومة وطنية 



ويد جتعلى الوحدات من خالل حتييز األداء احلكومي حلوكمةأداة 
إحداث نقلة و األداء املؤسسي، وتطوير ثقافة تعزيز , مستوى خدماهتا 

إلجيابية بني روح املنافسة ااحلكومية، وتشجيع نوعية يف أداء الوحدات 
.أفضلالوحدات احلكومية لتحقيق معدالت أداء 
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اإلجادة املؤسسيةمفهوم منظومة 
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النتائج املتوقعة للمنظومة

التنافسيةالسلطنةراتمؤشورفع،املتعاملنيرضازايدةيفيسهممبااحلكوميةاخلدماتتقدمييفاإلجادةحتقيق
(2040)عمانرؤيةوفق

املعتمدةاجمليدة وفق املعايري الوحدات التنافس والبتكار ومكافأة روح تشجيع 

واألداء املؤسسيللحوكمةوجود منظومة وطنية 

وترسيخ مبدأ الرقابة واملساءلةاحلكومية، تعزيز دور املؤسسية والعمل اجلماعي يف أداء الوحدات 

املستمرالتحسني دعم أنشطة 
وتطويرهاالسرتاتيجية من النتائج املتأتية من تطبيق املنظومة لغرض وضع اخلطط الستفادة 
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املعايري الرئيسية

منظومة اإلجادة 
املؤسسية

القيادة والتخطيط 
السرتاتيجي

رأس املال البشري والثقافة 
البيئة واجملتمعاحلوكمةرضا العمالءالبتكارالشراكة واملوارداملؤسسية
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مصدر بياانت املؤشرات

استبياانت للوحدةوحدةتقسيمات تنظيمية ابل
مصادر خارجية

الوظيفيالرضا استبيان 

ين منصة تقييم رضا املستفيد•
(G2I ،G2G)
تقارير وحدات حكومية أخرى•
امج اإلجادة اإللكرتونية، موازنة الرب )

املآليةواألداء، جهاز الرقابة 
(واإلدارية

(منظومة األداء الفردي)داخلية مصادر 



أصحاب العالقة

الوحدات احلكوميةوزارة العمل

2040وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 

املؤسسيةمنظومة اإلجادة إلدارة ممثل للوحدة حتديد •املؤسسيةملنظومة اإلجادة الطار العام اعداد •
حملددةاملطلوبة خالل اليرتات الزمنية امجع البياانت جتهيز •
وحدةتقييم المتابعة التقسيمات املختصة بشكل دوري يف •

اوالتوعية هباملؤسسيةمنظومة اإلجادة وحوكمةتطبيق •
الوحدات يف املؤسسيةاإلجادة منظومة متابعة وتقييم تطبيق •

احلكومية
توزيع اجلوائزحيل إدارة •
نظومة اإلجادة مبتقدمي املساعدة اإلدارية والتقارير فيما يتعلق •

إىل املختصنياملؤسسية 
للمنظومةحتسني مستمر •
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واإلدارية للدولةاملآليةجهاز الرقابة 

الواردة من النظامالتقارير من االستيادة •

جملس الوزراء

ط اخلطاو تعديل رسم االستيادة من التقارير يف •
او اخلمسيةالسنوية 

وامر ومتابعة األاالستيادة من املنظومة يف تنييذ •
السامية وقرارات جملس الوزراء
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