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لماذا مصفوفة الممكنات؟

ج التقيييم ييي واالسيتااي  مين اتيا الجهية إن الهدف األساسي من عملية التقييم هو الخروج بتقيييم واعييي يعييع سيحيل  يا  •

اجيراءا  من خال  استغال  اقاط القو  وتيزسزهيا واليميع عليح تحوسيع ييرح التحسيين إليحالجهة تحسين وتطوسر أياء 

.وأاشطة من شأاها ريع سوسة األياء وزساي  النضج المؤسسي من خال  تحقيع متطلبا  مياسير التميّز

اليالعية و ا  ولتحقيع أعلح مسيتو  مين الحاياء  ييي عمليية التقيييم  ال بيد مين التراييز عليح اسجياي ييرح التحسيين  ا •

التقيييم ولهيه  الغاسية رهير  الحاجية إليح اجيراء التغييير عليح اسيلو الجهية  األولوسة والتي تؤثر بشيحع ابيير عليح أياء 

.ابتداًء من التغيير علح شحع ومضمون تقرسر االشتراك وااتهاًء بطرسقة تنايه الزسار  الميدااية



الممكناتمصفوفة ميزات 

تيي تيرتبا ارتباطياً سقوم مبدأ مصاوية الممحنا  والنتا ج علح إبراز أهم المنهجيا  التي تتبناها الجهة وآليية تطبيقهيا وال•

اجهييا يرسييع التقييييم مباشيراً بمتطلبييا  المييياسير وتسيياهم ييي تحقيقهييا بشييحع ابييير بحييل تغطييي أهييم الميلومييا  التيي سحت

.للسؤا  عنها أثناء الزسار  الميدااية

المييياسير تضييمن هييه  الطرسقيية اسجيياي التييرابا الييالزم وارهييار عالعييا  السييبم واألثيير بييين مييا تقييوم بتطبيقيي  وارتباطيي  ب•

. هة إلح تحقيقهاوالمنهجيا  األخر   ا  اليالعة اضاية إلح الترابا المباشر وغير المباشر مع النتا ج التي تسيح الج

يية التحضيير أهم ما سميز هه  الطرسقة هو مستو  التيلّم المتحصع اتيجة إشراك اصحا  اليالعة من الموراين ييي عمل•

امياان عملهيم أثنياء الزسيار  ليملية التقييم واأليلة واالثباتا  المطلوبة باإلضاية إلح التيلّم الناتج عن مقابال  التقييم يي

الميدااية



مصفوفة الممكناتميزات 

يبدالً مين أن الهدر يي الما  والجهد والوعت إلعداي تقرسر االشتراك التقليدي  و النما السرييتقليع •

ر المصاوية  مين تقضي المؤسسة شهور يي تحضير تقرسر االشتراك ستستغرق وعت أعع يي تحضي

ير اعتصييار اليملييية علييح الارسييع الخيياح بتحضييعييدم خييال  مشيياراة جميييع المينيييين يييي اعييدايها و

.السابقةالمؤسسة للجا ز  اما جر  الياي  يي الدورا  

اما توضح هه  اما ستضمن هه  المصاوية يهم التحاملية باالاتقا  السلل من الممحنا  إلح النتا ج •

.جهة أخر المصاوية أهم الترابطا  بين الممحنا  ييما بينها من جهة وبين الممحنا  والنتا ج من



المستجدات على عملية التقييم

لما ا؟–والنتا جالممحنا مصاوية–تقرسربدونالتقييم•

.للجهةالحقيقيالتقييمإلحالتقرسرتقييممناالاتقا •

.الجا ز ألغراضمطبوعةوليلمصدرهامنتطلماأليلة•

ً وليللليمعالمخصصةاألماانييستمالتقييم• .االجتماعا غريةييمرازسا

(SME)التقييمعمليةييمامجا ييالمتخصصالخبيرماهومإيخا •



عملية التقييم

المركزمصفوفة الممكنات إلدارة تسليم 

تعيين أعضاء هيئة المقيمين

تقييم مستقل

تقييم توافقي

زيارة تقييم ميدانية

إعداد التقرير التقييمي النهائي



فهم الجهة 

المعايير 

RADAR 

ممصفوفة الممكنات

جائزة الملك عبدهللا لتميز األداء

الحكومي والشفافية الثاني 

يالتقييم الكل

آلية التقييم

عملية التقييم



على المعاييرالمستجدات 

.سيطة للقارئتم اعاي  صياغة النقاط االسترشايسة يي المياسير بحيل تحون سهلة الاهم وبلغة ب•

وتسيوسقها بشيحع ياعيع تيم اضياية ميييار يرعيي خياح بالتواصيع الخيارجي وتيروسج الخيدما •

.ضمن مييار الميلميا  والخدما (  5)

ة الييح باإلضييايو ييع الحصييو  علييح الميلوميية لتيزسييز ماهييوم النييوم االجتميياعي اضيياية مييياسير •

االرشيايسة التيي واأليلية 2025شمو  مياسير الجا ز  علح أهم المستجدا  ومنها رؤسة األرين 

.اليامعامت بإعدايها وزار  تطوسر القطام 



الوثيقة الجديدة لالشتراك

:رئيسيةاجزاءثالثةمنللتقييمالجديدةالوثيقةتتكون•

وأهدايهاعملهاومجا المؤسسةمورايعديوتتضمنالمؤسسةعناألساسيةالمعلومات1.

وطبييةغراييةالجوتغطيتهايروعهاوعديتحقيقهاييتساهمالتيالوطنيةواألهدافاالستراتيجية

الر يسيةوعملياتهالدسهاالخدمةمتلقيويئا خدماتها

التقييمووالتطبيعوالمنهجيةالارعيالمييار:اليناصرمنعديوتتضمنالممكناتمصفوفة2.

المتوير واأليلةوالنتا جأخر ممحنا معوالتراباوالتحسين

ً تقييمهاستممريقا النتا جوتحون:النتائج3. /للمؤسسةراتيجيةاإلستالخطةالحباإلضايةمحتبيا

الوزار 



الوثيقة الجديدة لالشتراك

المعلومات األساسية: القسم األول
( صفحات10شرط ان ال يزيد عن : )يشمل القسم األول ملخص عن

.تحقيقهااألهداف االستراتيجية والقطاعية والوطنية التي تساهم الجهة يي •

.الر يسيةالمهام واليمليا  •

.المتا ةالخدما  الر يسية التي تقدمها الجهة والخدما  المشتراة وااللحترواية •

.التنظيميا صا يا  المواري البشرسة والهيحع •

.بالجهةالموازاة ومصاير التموسع الخاصة •

.أصحا  اليالعة وطبيية اليالعة مع اع منهم •

.والدوليةاهم الشرااا  المحلية •

.واالبدامجاهزسة الجهة يي يعم وغرس االبتحار •

.سنتينأهم ااجازا  الجهة آلخر •
•



مصفوفة الممكنات

الـممكنــاتخارطـة : القسم الثاني

االرتباط مع النتائجاإلثبات/ الدليلالمراجعة والتحسينالتطبيقالمنهجيةالبند
ل القسم المسؤو/الدائرة

عن التنفيذ

 Leadershipالقيادة 1.

1يضع القادة الرسالة والرؤية والقيم والمبادئ كما أنهم يمثلون نماذج يحتذى بها في التميز والنزاهة والحاكمية والبعد عن الفساد .أ.



مثال معيار القيادة

المراجعة والتحسينالتطبيقالمنهجيةالبند
الدليل المتوفر في

المؤسسة

ة أو القسم الدائرجمع النتائاالرتباطات

المسؤول عن 

التنفيذ

دةميثاق القيا2.أ1

وضع يليع وعع ااية أعضاء يرسع القياي  يي الشراة علح ميثاق القياي  و

ي تقدسم القدو  تطبيقي والتزم الجميع بتطبيق  وسيتبر الارسع امو جاً ي

الحسنة يي األياء والسلوك   يل تترأس عياي  الشراة المبايرا 

ا  المجتميية واللقاءا  السنوسة مع الموراين والمشاراة يي الندو

ترأس وجلسا  اليصف الههني ويعم وتحرسم الموراين  باإلضاية إلح

عد و. يرق اليمع واللجان إلاجاز مشارسع ومبايرا  الشراة المختلاة

ت علح تبنت القياي  المسؤولية المجتميية اقيمة مؤسسية راسخة وعمل

ورساُ وتجدي ي. مأسستها بإاشاء عسم متخصص بالمسؤولية المجتميية

( SA8000) صولها علح شهاي  

اا  عياس عياس رأي المينيين بدور القاي  يي استباستم 

يي الرأي واالستااي  منها اما تم إعداي الميثاق أو  مر 

وإعداي يليع 2015وتطوسر  يي تموز 2014تموز 

مما 2014.  2016التطبيع وتمت مراجيت  يي اليام 

.ساهم يي ريع اتا ج رضا المجتمع عن الشراة

أ6

أ7

أ8

مستو  الرضح عن 

أياء القياي  من عبع 

مة األيراي ومتلقي الخد

والمجتمع 



مثال االستراتيجية

الدائرة او

القسم 

المسؤول 

ذعن التنفي

مع النتائجاالرتباطات
دليل االثبات

المراجعة والتحسين التطبيق/ التوضيح المنهجية البند

أ 9

اتيييييييا ج تحقييييييييع األهيييييييداف -

المؤسسييييييييييييييية والوطنييييييييييييييية 

قيية والمبييايرا  الملحييية والمتيل

.بالشاايية

ااطباعييا  أصيييحا  اليالعييية -

راي من غير متلقي الخدمة واألي

المييييوريسن  )والمجتمييييع مثييييع 

...(.الشرااء 

9 

المؤشرا  المالية-

يرجة االلتزام بالموازاة-

يسة اتا ج أياء اليمليا  الر -

ميييا  اتيييا ج التقنييييا  والميلو-

والميرية

الييييوزار  بشييييحع سيييينوي مراجييييية تقييييوم -

يتهيييا المنهجيييية والييييا  التطبييييع وعيييياس ييال

لمنهجييية إعييداي وتنايييه الخطيية 5االصييدار )

)2015–االستراتيجية 

اجيييراء مقارايييا  مييارسييية ميييع وزار  تيييم -

محليييية وأخييير  إعليميييية متمييييز  ييييي مجيييا  

ي ماهيوم التخطيا االستراتيجي  ومنها تم تبن

التخطيا بالسينارسوها 

ور اليييوزار  بيييإجراء تحلييييع للبيئييية الخارجيييية للمحييياعاميييت -

البيئييية السياسييية واالعتصييايسة واالجتماعييية والتحنولوجييية و

لوما   يل ستم تويير البيااا  والمي2015والتشرسيية لليام 

ا تقيارسر وزار  التخطييي: مين مصياير موثوعية وميتمييد  مثيع

المرازيوالبنك 

( Stakeholders)سنوساً يهم ا تياجا  اايية المينييين ستم -

من خال  وسا ع 

مسو ا  واستبيااا  رأي المينيين

اليييوزار  مصييياوية للمواءمييية بيييين خطييية الهيئييية طيييور  -

لتحقييع التيوازن 2025االستراتيجية وخطية ورؤسية األرين 

.لوزار بين المتطلبا  والتوعيا  الحالية والمستقبلية ل

ية منهجيييية إعيييداي وتناييييه االسيييتراتيج

:تينح  

(PESTEL & SWOT)تحليع -

 يراسييية ا تياجيييا  المينييييين مييين

يراسيييييييييا  الرضيييييييييا واظيييييييييام 

 االعترا ا  الشحاو  والتظلما

لييهاتي تقييارسر التغهسيية ميين التقييييم ا

المؤسسييي وجييوا ز الملييك عبييده

للمتميز

  يراسيييييية متطلبييييييا  التوجهييييييا

2025الححومية رؤسة 

يتقارسر لنتا ج األياء المؤسس

1.أ2



مثال معيار االفراد

مع النتائجاالرتباطاتاإلثبات/دليلالمراجعة والتحسينالتطبيق/التوضيحالمنهجيةالبند
المسؤولالدائرة او القسم

عن التنفيذ

3. ب3

منهجية تحدسد -

ة اال تياجا  التدرسبي

.(النمو ج  التحدسد)

استمار  تحدسد المهارا -

والميارف 

ةخطة التدرسم السنوس-

سم آلية لقياس أثر التدر-

استبااة عبع وبيد )

(التدرسم

اظام متحامع لتقييم -

النشاط التدرسبي

المؤتمرا  والندوا -

وايه البوابة االلحترواية ا-

للتيلم المستمر  

براامجا تدرسبا اوعيا  سم37ااه  المدسرسة 

خطتها السنوسة للتدرسم

لتدرسبية بناء علح تطبيع آلية تحدسد اال تياجا  ا

وربطها مع الخطة االستراتيجية

اما تم عياس أ ثر التدرسم عبع وبيد

ن التدرسم  سم امو ج ايرك باترك ليينة م

البرامج التدرسبية

لمي اما تم ربا اظام الترعيا  بالتحصيع الي

واألاايسمي لائة المدراء 

المختصين17واويد  المدسرسة 

ادوا  7ملتقيا  و3مؤتمرا  و6للمشاراة يي

وورش اليمع تخصصية ياخع وخارج األرين

من برامج الخطة % 87تم تنايه 

التدرسبية 

تيدسع علح مدخال  تحدسد 

اإل تياجا  التجرسبية لتشمع 

متطلبا  المسار الورياي 

2016إيخا  ألو  مر  يي خطة 

برامج امو ج ايرك باترك يي تقيم ال

التدرسبية 

اتيم خطة التدرسم

السنوسة

2015-2016

عا مة الموراون 

المشاراين يي 

المؤتمرا  والندوا 

مقاسيل تخص : أ7

التدرسم والتطوسر 

المهني

مؤشرا  أاشطة :  7

التدرسم والتطوسر 

المهني



مثال معيار االفراد

اإلثبات/دليلالمراجعة والتحسينالتطبيق/التوضيحالمنهجيةالبند
عنالدائرة او القسم المسؤولاالرتباطات

التنفيذ

3  .3

منهجية التدرسم 

والتطوسر يي اظام 

المواري البشرسة 

ً التدرسمعسمسقوم عمعورشبيقدسنوسا

تموسالتدرسبيةاإل تياجا تحدسدبخصوح

ا تياجاتهابتحدسدللمدسرسا خطا إرسا 

اراالعتببييناخهسنالقايملليامالتدرسبية

قييمالتواتا جاالستراتيجيةالخطةمتطلبا 

ستموالوريايواال ال المساروخطاالورياية

يةتقنيورا متضمنة)التدرسبيةالخطةوضع

مستو علح(وغيرهاوسلوايةوايارسةوينية

2016لليامتنايههاوتمسنويبشحعالوزار 

.%67بنسبة

اليمع علح 2015تم خال  اليام 

ح تيدسع وتطبيع اجراء اليمع الخا

بحيل بتحدسد اإل تياجا  التدرسبية

أصبح الحتروايا علح براامج 

محوسم واصبحت عملية تحدسد 

مع اال تياجا  التدرسبية متماشية

الدور  الخاصة بتقييم األياء 

.الورياي

ة الخطة التدرسبية السنوس

2015

امو ج تحدسد اإل تياجا  

التدرسبية

رمنهجية التدرسم والتطوس

:  أ7

عيدي /مستو  الرضح عن جوي 

البرامج التدرسبية 

7  :

مورف/ميد  التدرسم ساعة

درسماليا د علح االستثمار بالت



مثال معيار الشركاء والموارد

دليل االثباتالمراجعة والتحسينالتطبيق/التوضيحالمنهجيةالبند
مع ات االرتباط

النتائج

او القسم الدائرة

المسؤول عن التنفيذ 

1.أ.4

منهجية إيار  عالعا  

الشرااة

منهجية إيار  عالعا  

الموريسن

تحدسييد يراسيية الخطيية اإلسييتراتيجية الهيئيية سيينوساً و-

يور الموريسن والشرااء بما سساهم يي تحقيقها

) ريسن مييياسير محيدي  وشييااية لتصينيف المييوطبييع ت-

) والشييييييرااء (  اساسييييييي / ر يسييييييي / اسييييييتراتيجي 

(ر يسي/ استراتيجي 

 صيير وتسييجيع المييوريسن والشييرااء  يييي عاعييد -

اء والموريسنبيااا  ويقاً للتصنياا  الميتمد  للشرا

ع تطبييييع سياسيييا  ومنهجييييا  لليميييع المشيييترك مييي-

تيتميييد عليييح  .الشيييرااء والميييوريسن االسيييتراتيجيين

شيتراة تحقيع المناية المتبايلة وتطيوسر مشيروعا  م

مبتحر 

يلقية ستم مراجية المنهجييا  والسياسيا  المت-

الميييا بتصييينيف الميييوريسن والشيييرااء سييينوساً و

يعت الحاجة

2014تطييوسر امييو ج تصيينيف الشييرااء عييام 

ع لتوضيييح مييد  مسيياهمة الشييرااء يييي تحقييي

ير  األهداف اإلستراتيجية للهيئة وشد  تأث

) اإلطيييالم عليييح أيضيييع الممارسيييا  محليييياً 

يي مجا  تصنيف الشرااء( شرطة يبي 

تيييم اعييياي  تصييينيف بيييي  2015عيييام ييييي 

الشرااء بيد تقييمهم

أ.9

9. 



(ادارة الشؤون المالية) مثال على معيار الشركاء والموارد 

االرتباط مع النتائجاالثبات/ الدليلالمراجعة والتحسينالتطبيق/التوضيحالمنهجيةالبند 
القسم المسؤول عنالدائرة او

التنفيذ

4 .3
ا منهجية التخطيي

المالي  

وسيا  تناييه تقوم الشراة بتخصيص المواري المالية ويقياً ألول

المبيييايرا  اإلسيييتراتيجية وإعيييداي يراسييية توعييييا  متلقيييي

رتبا الخدمة مع التراييز عليح المبيايرا  والمشيارسع التيي تي

تحدسييد ارتباطيياً مباشييراً بالخطيية الر يسيية للشييراة  وميين ثييم

وا ر ا تياجييا  اإلاتيياج والوعييوي  وبيياعي الناقييا  وعيييام الييد

بنيياًء . ةالمختلايية بطييرر مشييروعاتها ومبايراتهييا االسييتراتيجي

عليييح هيييه  الميييدخال  تقيييوم اإليار  الماليييية بإعيييداي موازاييية 

ا التديقا  اإلسرايا  والناقا  التشغيلية والرأسمالية  وتخطي

.النقدسة علح المد  القصير والمتوسا والطوسع

سييييييييتم مراجييييييييية المنهجييييييييية 

واجراءا  اليمع بميا ييي  ليك

ة تخصيص الميواري  سيم آليي

.  يةأوليا  الخطة اإلستراتيج
 9+ أ 9



(ادارة الشؤون المالية) مثال على معيار الشركاء والموارد 

االرتباط مع النتائجاالثبات/ الدليل المراجعة والتحسينالتطبيق/التوضيحالمنهجيةالبند
الدائرة او القسم المسؤول 

عن التنفيذ

4.ب4
إجيييراءا  الحوامييية 

المالية

ة عليح تخضع الشراة للرعابة المالية واإليارسي

  للتدعيع ياخلياً وخارجياً يلدسها إيار: مستوسين

ح الييييداخلي لمتابييييية اإللتييييزام بييييالنظم واللييييوا 

والشييياايية وأوضيييحت تقارسرهيييا مييين جهيييا  

عييييدم وجييييوي . الرعابيييية الداخلييييية والخارجييييية

مال ظا  جوهرسة 

لييح اليدسيد مين الصيال يا  الماليية عتايوس  

مسيييتو  رؤسييياء القطاعيييا  واإليار  الماليييية 

.بهدف تسرسع عملية اتخا  القرار

الحواميية سييتم تقييييم ياعلييية اإللتييزام بيمليييا 

من خال  مؤشرا  خاصية بييدي مال ظيا  

ق التييدعيع الخييارجي والييداخلي واسييم إغييال

وتحييييرار هييييه  المال ظييييا   إضيييياية إلييييح 

تميت مراجيية. مؤشرا  عياس األياء المالي

وتطييييوسر مسييييتو  الصييييال يا  الممنو يييية 

يا  للميييوراين المينييييين بنييياًء عليييح توصييي

اإليار  الماليييية  وتيييم تحدسيييدها ييييي ميييهار  

خاصيية ميتمييد  ميين المييدسر اليييام بمسييتو  

الصال يا   

ب9+ أ 9



تعليمات إعداد مصفوفة الممكنات والنتائج 

تيليما  إعداي مصاوية الممحنا  والنتا ج •

(التنسيع)متطلبا  الشحع اليام •

.اللغة المستخدمة يي اتابة تقرسر االشتراك هي اللغة اليربية•

(.12) جم (Simplified Arabic)تتم طباعة اإلجابا  باستخدام خا •

.(ملم210*297)A4الحجم القياسي لورق :  جم الصاحا •

 (Single)ماري: المساية بين األسطر•

.لملفاسجم تجميع ااية أجزاء المصاوية وتثبيتها بطرسقة تمنع اااصا  الصاحا  أثناء تداو  •

لك جا ز  الم"سجم أن تحتوي صاحة الغالف علح اسم الجهة المشاراة وشيارها  واسم الجا ز  ويورتها •

(".  2016/2017)الدور  الثامنة -عبد ه الثااي لتميز األياء الححومي والشاايية 



تعليمات وإرشادات عامة 

الياملين يي ساضع أن تقوم الجهة المشاراة يي الجا ز  بإعداي مصاوية الممحنا  من خال  تشحيع يرسع من•

.الجهة  وأن سقوم هها الارسع بدراسة وايية لحاية متطلبا  المياسير ومحتوسا  اتيم الجا ز 

ر  الميدااية يعيقة أن تحون الميلوما  الواري  يي المصاوية والميلوما  التي ستم عرضها للمقيّمين أثناء الزسا•

.وصحيحة

.ع ميزز سجم علح الجهة تويير أيلة واعيية وأمثلة عملية باإلضاية إلح إ صا يا  رعمية  دسثة ووثا •

صاحا  للميلوما  األساسية يي بداسة 10تم تخصيص صاحة وا د  لحع مييار يرعي  اضاية إلح •

.صاحة35المصاوية  بحيل ال ستجاوز اليدي الحلي للصاحا  



تعليمات وإرشادات عامة 

البحيلاسيربالميالخاصةالنتا جبإرسا تلتزمامابها الخاصةاالستراتيجيةالخطةبإرسا الجهةتلتزم•

ولنالوا د  الصاحةييبياايةرسوم(6)ستجاوزالبماصاحة(16)بالنتا جالخاصةالصاحا عديستجاوز

.الصاحا منالمقرراليديتتجاوزاتا جأسةأوأخر ملحقا أيعبو ستم

سمحن يلية الميدااالزسار اثناءالمقيّمينعلحليرضهااليالعة ا الوثا عبتوييرالمشاراةالجهةتقوم•

. لكالتقييماستدعحإ اأخر مواععأسةوزسار أخر وثا عأسةطلمالمقيّمينلارسع

.الميداايةالزسار خال المصاويةييالواري الميلوما صحةمنالتأادالمقيّمينلارسعسحع•

ييالمقيمون سرما سماستاساراتهمعنلإلجابةالجهةييالمينيينبمقابلةالمقيّمينيرسعأعضاءسقوم•

.بالمياسيرالخاصةاليمعيرقاعضاءعلحالمقابال تقتصرولنالميداايةالزسار 



تعليمات وإرشادات عامة 

لارسعداايةالميالزسار أسامتحدسدبهدفالمشاراةالجهةارتباطضابامعبالتنسيعالمرازسقوم•

.التقييم

واهتمامةعناسمحعوتحونتامةبسرسةوالوثا عالمصاويةييالواري الميلوما معالتيامعستم•

.المقيّمينهيئةوأعضاءالمرازإيار 

اضايةنتا جوالالمصاويةمنمناصلةورعيةاسخبثالثالمرازإيار بتزوسدالمشاراةالجهةتقوم•

(pdf)ملفبصيغةالمصاويةريعإلحاضايةللجهة االستراتيجيةالخطةمنوا د اسخةإلح

.بالتقييمالخاحااللحتروايالموعععلح



شكراً لكم


