
معايري جائزة اخلدمة احلكومية املتميزة
الدورة اخلامسة 



أهداف اجلائزة

.رضاهوتعزيزلهاملقدمةالخدمةنوعيةتحسينخاللمنالخدمةمتلقيعلىالتركيز•

.املتاحةللموارداالمثلباالستخدامالخدمةتقديمكفاءة•

واملبتكرةيدةالجداألفكارتشجيعخاللمنالخدماتتقديمفيإيجابيتغييرتحقيقطريقعنالخدمةتقديمفياالبداع•

.متقدمةوحلول رائدةمبادراتوتطبيقوتطوير

 عاليةجودةذاتخدماتلتقديممتقدمةملستوياتجاهزيتهاورفعالفروعتمكين•
 
تقديملفروعتالجهاتوفرهملااستنادا

.الخدمة



تصنيفات اجلائزة



احتساب العالمات النهائية

:هيمتكاملةعناصر ثالثةعلىفرعلكلالنهائيةالنتيجةتعتمد

(%50)التقييملفريقامليدانيةالزيارة1.

(%25)الخفياملتسوق 2.

(%25)الخدمةمتلقيرض ى3.



معايري اجلائزة



القيادة والتخطيط :املعيار الرئيسي األول

%10القيادة والتخطيطاملعيار الرئيس ي األول 

%5دور والتزام القيادة بتقديم وتطوير الخدمات1-1

%5التخطيط لتطوير الخدمات ومتابعة األداء1-2



القيادة والتخطيط :املعيار الرئيسي األول

الخدماتوتطوير بتقديمالقيادةوالتزامدور :(1-1)األول الفرعياملعيار 
ظهر

ُ
ورسالةرؤيةمعجمينسبماالخدمةوكفاءةالخدمة،متلقيعلىالتركيزومفهوميالحكوميةالخدماتتطويرتجاهااللتزامالفرعقيادةت

لتلبيةاملواردوتخصيصاملعنية،األطرافجميعإشراكمنهاأدواتعدةخاللمنوذلكالفرع،لهايتبعالتيللجهةاالستراتيجيةواالهداف
.لهواالستجابةاملستقبلواستشرافواملرونة،البعيد،املدىعلىالخدمةمتلقياحتياجات

والتأثيرمل،العفيالتفانيخاللمنمتميزةخدماتلتقديمالخدمةمتلقيمعالتعاملفيللموظفينحسنةكقدوةالفرعقادةيتصرف
.املبتكرةوالحلول املبدعةاألفكاروتقديمالخدماتتصميممحور الخدمةمتلقيلجعلاملوظفينعلىااليجابي

وتطويراملتميزة،ةالحكوميالخدمةمفاهيمحول املوظفينبينالوعيلنشراملالئمةالوسائلوتستخدمالالزمةباألنشطةالفرعقيادةتقوم
شترك،املوالعملالتعاون روحتعزيزخاللمنالخدمةثقافةوترسيخوبناءالخدمة،ملتلقيمضافةقيمةذاتخدماتوتقديمالخدمات،

.بهاااللتزاماملوظفينجميععلىيجبالتيوالسلوكياتالقيموتعزيز

بهدفوتطبيقهاهادراستعلىوالعملالخدمةومتلقياملوظفينمنمبدعةوأفكارمبادراتعلىللحصول مبتكرةأساليبالفرعقيادةتستخدم
.املقدمةالخدمةبمستوى االرتقاء

القدراتهذهوتعظيموتقييمقياسعلىوتعملاملتميزةالخدمةتقديمفياملؤسسيةقدراتهامستوى الفرعقيادةتدرك.

علىوتعمللخدمتههاوتسخير الفرعفيوتطبيقهاالرئيسيةالجهةتوفرهاالتياملركزيةاملمكناتكلمناالستفادةعلىالفرعقيادةتعمل
.الجهةفياملتوفرةوالتقنيةوالفنيةالبشريةللموارداألمثلاالستغالل



القيادة والتخطيط :املعيار الرئيسي األول

التخطيط لتطوير الخدمات ومتابعة األداء(: 2-1)املعيار الفرعي الثاني 
 الخدماتلتقديمالالزمةواملبادراتالتشغيليةالخططوتطوير إعدادعندالخدمةكفاءةوعلىالخدمةمتلقيعلىالفرعقادةيركز

ملتلقيتضيفهاالتيةوالقيماملبادرة،لتنفيذاملطلوبالجهدمستوى علىبناءاألولوياتبحسباملبادراتتصنيفيتمبحيثوتطويرها،
.الفرعلهايتبعالتيالرئيسيةالجهةاستراتيجيةتحقيقفييسهموبماالخدمة

التطوير،مبادراتجدوى دراسةوفياملقدمة،الخدماتمواصفاتوضعفيالخدمةمتلقيومالحظاتوآراءبياناتالفرعقيادةتستخدم
.الخدمةمتلقيوتوقعاتاحتياجاتلتالئمالخدمةمواصفاتتعديلعلىوتعملكما

الفرعقيادةتبذل 
 
مبادراتوتنفيذالخدمات،لتقديمالالزمةالتحتيةالبنيةلتطوير املتاحةللموارداألمثلاالستثمار فياستثنائيةجهودا

.الفرعكفاءةورفعالخدمةمتلقيعلىالتركيز بينالتوازن يضمنوبماتحقيقهاوضمانالخدماتتطوير 

لضمانالجتهاملعالالزمةالخططوتطوير دوريبشكلالخدمةتقديممخاطر تقييمآلياتتطبيقومتابعةباعتمادالفرعقيادةتقوم
.مفاجئبشكلانقطاعهاوعدمالخدماتتقديماستمرارية

خطةلتطوير لالتحلينتائجوتستخدماملستقبلية،الطلبتوقعاتودراسةالخدمات،علىالطلبحجمتحليلعلىالفرعقيادةتعمل
.الخدمةكفاءةر معاييوتراعيواملستقبليةالحاليةاالحتياجاتتلبيبحيثالخدمةتقديموقنواتللفرعاالستيعابيةالقدرةإلدارة



تقدمي اخلدمات احلكومية وتطويرها: املعيار الرئيسي الثاين

%25تقديم الخدمات الحكومية وتطويرهااملعيار الرئيس ي الثاني

%15تقديم الخدمة2-1

%10تجربة متلقي الخدمة2-2



تقدمي اخلدمات احلكومية وتطويرها: املعيار الرئيسي الثاين

الخدمةتقديم (: 1-2)األول املعيار الفرعي 
فيوتوثيقهاجمعهاو مشتركة،خصائصلهامتجانسةفئاتإلىتصنيفهمبهدفالخدمةمتلقيمنعليهاللحصول الهامةالبياناتتحديد

.لديهماملفضلةواألمور واحتياجاتهمخصائصهمفهممنالفرعتمكنموحدةبياناتقاعدة

األنظمةثيقوتو وتصميمالخدمة،متلقيوتوقعاتاحتياجاتتحقيقمعيتوافقبماوتصنيفهاالفرعيقدمهاالتيالخدماتتحديد
.الخدمةيمتلقصوتوإجراءاتعملياتفيهابمامستمر بشكلوتطويرهاومراجعتهاالخدماتلتقديمالالزمةواإلجراءاتوالعمليات

الحاليةالخدمةمتلقيوتوقعاتاحتياجاتعلىمبنيةمبتكرةحلول ايجادخاللمنالخدمةملتلقيمضافةقيمةذاتخدماتتقديم
.الخدمةتقديمفيوالشركاءالخدمةومتلقياملوظفينمنفاعلةوبمشاركةواملستقبلية

 املعنيةاألطرافمعالعالقةوإدارةاملشتركةالخدماتتحسينآلياتتطوير( 
 
 داخليا

 
فيويسهمون معهمالتعاون يتمالذين(وخارجيا

.بهاااللتزاممدىومتابعةالخدمةمستوى واتفاقياتالعالقةوأطر واملسؤولياتاألدوار وتحديدالخدمات،تقديم

تقديمنواتقعلىوتوفيرهاالخدمة،متلقياحتياجاتتلبيةعلىتساعدمتكاملةخدمةباقاتفيالصلةذاتالحكوميةالخدماتجمع
.املختلفةالخدمة



تقدمي اخلدمات احلكومية وتطويرها: املعيار الرئيسي الثاين

تقديم الخدمة(: 1-2)املعيار الفرعي األول 
ووسائلالخدمة،متلقيوواجبات،(الخدمةوعد)الخدمةمتلقينحو الفرعالتزاماتوصفيتضمنالذي"الخدمةميثاق"إعداد

.الخدمةتقديمقنواتجميععلىوتعميمهامليثاقونشر والتواصلاالتصال

 األخرى وماتاملعلمنوغيرهاالخدمةومعايير ومواصفاتالفرعبخدماتاملتعلقةاألساسيةاملعلوماتليتضمنالخدماتدليلتطوير
.الخدمةتقديمقنواتجميععلىوتعميمهالدليلونشر الفرع،معتجربتهوتسهلالخدمةمتلقيتهمالتي

وتحويللخدمة،اميثاقحددهاالتيالخدمةمتلقيوتوقعاتاحتياجاتتلبيةفيالفرعسيتبعهاالتيوالطريقةالخدمةمعايير تحديد
.بانتظامومتابعتهاونوعيةكميةأداءومؤشراتمقاييسإلىاملعايير هذه

عاتوتوقاحتياجاتمعيتوافقوبماوالتواصلاالتصالخطةإلعدادرئيسكمصدر الخدمةمتلقيصوتنظاممخرجاتاستخدام
.تطويرهاأجلمندوريبشكلاملستخدمةالوسائلتقييمعلىوالعملالخدمة،متلقيفئاتكافة

 علىلخدمةامتلقيوتشجيعالخدمةمتلقيفئاتكافةعلىالفرعمناملقدمةالخدماتلترويجوسائل/أدوات/آلياتوتعميمتطوير
.الخدمةكلفةخفضبهدفالتقليديةغير الخدمةقنواتإلىالتحول 



تقدمي اخلدمات احلكومية وتطويرها: املعيار الرئيسي الثاين

الخدمةتجربة متلقي (: 2-2)الثانياملعيار الفرعي 
 الخدماتإلىالوصول منلتمكينهموتفضيالتهمالخدمةمتلقيوتوقعاتاحتياجاتمعتتوافقالخدماتلتقديممتعددةقنواتتوفير

.تناسبهمالتيبالطريقة

واحترامقةبلبا)الخدماتهذهتقديمومراعاةالخدماتدليلفيعنهااملعلنالخدمةومعايير مواصفاتمعيتوافقبماالخدماتكافةتقديم
ناطقينالوغير السن،وكبار االعاقة،ذوي خاصةالخدمةمتلقيفئاتولجميع(محاباةوبدون ومساواةوتكافؤ وشفافيةوعدالةواستجابة
.بالعربية

معهاالتعاملآلياتو الحاالتهذهعنواإلعالناخرى،إداريةمستوياتالىالفرعفيتنتهيال التيالحاالتتصعيدكيفيةتبينواضحةآليةوضع
.املشتركةالخدماتاالعتبار بعيناالخذمعالخدمةتقديمقنواتجميعفي

 حتياجات،واال اآلراءاالستفسارات،التظلمات،الشكاوى،االقتراحات،الخدمة،متلقيرض ىقياسمثلالخدمةمتلقيصوتقنواتتطوير
املقدمةالخدماتر وتطويتحسينفييسهموبماوآرائهمالحظاتهوجمعتجربتهتقييمبهدفوذلكالخدمةمتلقيعلىوالردواالمتنان،الشكر 

.استخدامهاوكيفيةالقنواتبهذهالخدمةمتلقيتوعيةعلىوالعملتقديمها،وقنوات



تقدمي اخلدمات احلكومية وتطويرها: املعيار الرئيسي الثاين

الخدمةتجربة متلقي (: 2-2)الثانياملعيار الفرعي 
فنيا)ومالئمةنموذجيةخدمةمتلقيتجربةتصميم 

 
املراحلمنتتضالخدمةتقديمقنواتجميععبر الخدمةمتلقيفئاتكافةاحتياجاتبحسب(وإداريا

:التالية

وسيلةباستخداموذلكعليها،للحصول التقدموطريقةالخدمةعنمعلوماتعلىالحصول خاللهايتموالتي:الخدمةمعلوماتعلىالحصول مرحلة
.عليهاالحصول وطرق املقدمةالخدماتحول األدلةإصدار الىباإلضافةاملناسبة،التواصل

اإللكترونيوالبريدسوالفاكاالنترنتعبر الطلباتتقديمفيالخدمةمتلقيفئاتكافةتناسبخياراتإتاحةخاللهايتموالتي:الخدمةطلبتقديممرحلة
.وغيرهاالذكيةوالتطبيقاتاإللكترونيةوالنماذج

القصيرة،ائلالرسكخدمةاملختلفةالوسائلخاللمنالطلببحالةالخدمةمتلقيإبالغخاللهايتموالتي:اإلجراءاتسير فترةخاللالتواصلمرحلة
.اإللكترونيةوغير اإللكترونيةالقنواتخاللمنللدفعآمنةخياراتإتاحةوتفاعلي،استباقيبشكلالتواصل

الوسائلعبر دمةالخبإنجاز وإشعارهالخدمة،تسليمفيالخدمةمتلقيفئاتكافةتناسبخياراتتوفير خاللهايتموالتي:الخدمةتسليم/إنجازمرحلة
.املناسبة

الخدمة،متلقيتجربةوتقييمالخدمة،تقديمقنواتوكفاءةفعاليةومراجعةاملقدمة،للخدماتوالنوعيةالكميةاألداءومؤشراتملقاييساملستمرةاملتابعة
.وتطويرهاالخدماتلتحسيناملطلوبةاإلجراءاتواتخاذالجذريةوأسبابهااملشاكللتحديدالنتائجوتحليل



ممكنات تقدمي اخلدمة: الثالثاملعيار الرئيسي 

%15ممكنات تقديم الخدمةاملعيار الرئيس ي الثالث

%5البنية التحتية ملركز تقديم الخدمة3-1

%5موظفو الفرع3-2

%5االنظمة التكنولوجية املستخدمة في الفرع3-3



ممكنات تقدمي اخلدمة: الثالثاملعيار الرئيسي 

البنية التحتية للفرع (: 1-3)املعيار الفرعي األول 

متلقيئاتفكافةمتطلباتمعاملرن والتعاملالخدمةتقديمعمليةسير وسهولةانسيابيةيضمنبماالخدمةتقديممكانتصميم
.االعاقةوذوي السنكبار فيهمبمنالخدمة

 عليهاواملحافظةوإدامتهامتميزةخدماتلتقديمالالزمةواملعداتوالتسهيالتاملرافقتوفير.

املتاحةالخدماتإنجاز فيالخدمةمتلقيالستخداماتذاتيةخدمةمنصات/تطبيقاتتخصيص،
 
موظفينوفير تعلىوالعملإلكترونيا

.املنصات/التطبيقاتهذهاستخدامعلىملساعدتهم

قنواتعجميعبر عنهاالعالنويتمالشخص ي،الحضور تتطلبال والتيالفرعيوفرهاالتيالخدماتيقدماتصالمركز تخصيص
.الخدمة

 دفعتتطلبلخدماتالفرعتقديمحالفيالبطاقاتأنواعجميعتقبلإلكترونيةدفعأجهزةومنهاالرسوملدفعمتعددةقنواتتوفير
.الرسوم



ممكنات تقدمي اخلدمة: الثالثاملعيار الرئيسي 

الفرعموظفو :(2-3)األول الفرعياملعيار 
الخدماتوتحسينلتقديمللفرعالتشغيليةالخطةمعيتوافقوبماالبشريةاملواردمناالحتياجاتتحديد.

املوظفينلكافةالالزمةالتدريبيةالخططوتنفيذإعداد 
 
وباستخداملالعموأثناءالتعيينعنداألماميةالواجهةموظفيوخصوصا

.املتعددةالتدريبأساليب

لتعاون،االخدمة،متلقيمعجيدةعالقاتبناءعلىالقدرةالعام،السلوكحيثمناملوظفينلدىالخدمةثقافةتجذير مدىتقييم
.املستمروالتحسين

الخدمةمتلقيدمةخفياملتميزينومكافأةاملوظفينوتقدير لتحفيز (الجهةلدىاملتوفرة)واملكافآتالحوافز أنظمةتطبيقأو /ووضع.

آليةتطبيقفيهابمار املستمالتحسينفيالخدمةومتلقياملوظفينمشاركةلتعزيز اإلبداعيالتفكير لتشجيعمتعددةأساليبتطبيق
نمحددة

ّ
.واإلجراءاتدماتالخلتطوير ومبادراتهمبآرائهمالقيادةتزويدمنالخدمةمتلقيمعاملباشر تعاملهمخاللومناملوظفينتمك

للبياناتوصولهموتسهيلاملناسبةالصالحياتتفويضهمطريقعناملناسبةالقراراتأخذمناألماميةالواجهةموظفيتمكين
.الخدمةمتلقيحول الضروريةواملعلومات

خاللمن:مثال)اتالخدمتقديمبمستوى التقييمنتائجوربطاألمامية،الواجهةموظفيفيهمبمناملوظفينأداءتقييمعملياتتنفيذ
.(الخأداءهعلىالخدمةمتلقيمالحظاتاخطاءه،املوظف،انتاجية



ممكنات تقدمي اخلدمة: الثالثاملعيار الرئيسي 

الفرعفياملستخدمةالتكنولوجيةاالنظمة:(3-3)األول الفرعياملعيار 

 الذكيةنظمةاأل خاللمنأو (أخرى بياناتقواعدمعتتكاملأو مركزية)الخدمةملتلقيإلكترونيةبياناتقاعدةتحديثومتابعةتطوير
.الخدمةمتلقيملعلومات

الرقممثل)دمةالخملتلقيواحدتعريفيرقماستخداميتموبحيثالخدمة،متلقيمعالعالقةإلدارةمتكاملةإلكترونيةأنظمةاستخدام
وقتالشاملةمةالخدمتلقيملفاتعلىاالطالعمناألماميالصفموظفيوتمكينومتابعتها،التعامالتكافةلتسجيلوذلك(الوطني
.املعاملةإنجاز 

الخدمةتقديممراحلمختلففيالخدمةمتلقيومعلوماتبياناتخصوصيةلحمايةمحددةوإجراءاتآلياتتطبيقمتابعة.

الوثائقإلدارةمتكاملةتفاعليةأنظمةاستخدامخاللمنالقرار اتخاذعملياتوتسهيلوامللفاتاملعلوماتوتداول نقلعمليةتسهيل
.املعنيينللموظفينواتاحتهاواملعلومات،والبياناتاملراسالتوحفظ

وتقليلءاتاإلجراوتبسيطالخدمةمتلقيالحتياجاتاالستجابةسرعةزيادةبهدفالفرعمستوى علىالخدمةتقديمعملياتأتمتة
.الخدمةلتقديمجديدةقنواتوابتكار الخدمةتكلفة

الخدماتلتقديمفيهاالفرعودور االلكترونيللتحول الالزمةالخططتطبيقمتابعة 
 
.املعنيةاألطرافةكافمعبالتنسيقإلكترونيا



النتائج: الرابعاملعيار الرئيسي 

%50النتائجعاملعيار الرئيس ي الراب

%25متلقي الخدمةرأي 4-1

%25املتعلقة بمتلقي الخدمةاملؤشرات 4-2



النتائج: الرابعاملعيار الرئيسي 
الخدمةمتلقيرأيمقاييس:(1-4)األول الفرعياملعيار 

والتخطيطبالقيادةاملتعلقةالخدمةمتلقيرأيمقاييس
وتطويرهاالحكوميةالخدماتبتقديماملتعلقةالخدمةمتلقيرأيمقاييس
الخدمةتقديمبممكناتاملتعلقةالخدمةمتلقيرأيمقاييس



النتائج: الرابعاملعيار الرئيسي 
الخدمةمتلقيمؤشرات:(2-4)األول الفرعياملعيار 

والتخطيطبالقيادةاملتعلقةالخدمةمتلقيمؤشرات
وتطويرهاالحكوميةالخدماتبتقديماملتعلقةالخدمةمتلقيمؤشرات
الخدمةتقديمبممكناتاملتعلقةالخدمةمتلقيمؤشرات


