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  رؤية جاللة الملك عبداهللا بن الحسين

  
العادة هيكلة  وستواصل حكومتي خطواتها    " 

ــى   ــضاء علـ ــديثها والقـ  االدارة وتحـ
 االجـــراءات البيروقراطيـــة، وتحـــديث

وتبسيطها، والعمل باسلوب مؤسسي، تـسوده      
روح الفريق الواحـد، وفـتح المجـال امـام          
الكفاءات، والقيادات االداريـة المنتميـة،      

  " القادرة على االبداع والعطاء المتميز 

  
  خطاب العرش الفتتاح الدورة الثالثة لمجلس االمة الثالث عشر 
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  -:الهدف من معيار ادارة العمليات ومعاييره الفرعية .    2
  

  

   -:ادارة العمليات :  المعيار 
  

ديم الخدمات                    :الهدف ات تصميم وتق ة ادارة المؤسسة لعملي ات آيفي يتناول معيار ادارة العملي
ل ، و       ل ادارة العم نظم مث ن ال د م ضمن العدي ا ، ويت ساندة له ات الم ايير والعملي مع

شرية    وارد الب رامج الم دة، وب سهيالت جدي ق او ت صميم مراف يط وت االداء، وتخط
ك من           1واحتياجات متلقي الخدمة     ورضاه، وازالة االجراءات البيروقراطية وغير ذل

  .العمليات الرئيسة التي تؤثر في المهام والوظائف التنظيمية 
  

   -:ادارة وتنظيم العملية ) : 1(المعيار الفرعي 
  

سين االداء       -:الهدف  دف تح ات، به ذ العملي صميم وتنفي ن ت ق م ى التحق ار ال ذا المعي دف ه يه
  .التشغيلي الشامل 

 واالساليب ،2ة القيمة المضافةلآما يتناول احتياجات متلقي الخدمة وتطلعاتهم في سلس 
ة    دة، وفعالي ة الجدي ات      التكنولوجي ن عملي تعلم م ت، وال ة، ودورة الوق ة الكلف مراقب

  .تخطيط السابقة ال
سيق    ضمن التن سة، وي شغيلي الرئي ات االداء الت ع متطلب د جمي ضا بتحدي وم اي ويق

  .واالختيار الصحيح في حين يتجنب ازدواجية الجهود 
ل الوصول     ن اج دقيق م يش والت ات التفت سة بعملي ام المؤس ة قي ه يفحص آيفي ا ان آم

درس العملي         ق         باالزدواجية والتكاليف الى حدها االدنى، وي ة من اجل تحقي ات الوقائي
   .معايير خدمة افضل 

  
  -:ادارة الموارد ) : 2(المعيار الفرعي 

  
د                 -:الهدف  ادة في تحدي ود القي ساندة جه ى دعم وم ار عل ذا المعي وارد    يعمل ه مستوى وحجم الم

ساندة، من                سة والم الالزمة آمًا ونوعًا من اجل التشغيل والمراقبة الفعالة للعمليات الرئي
المناسب  ل المحافظة على الموارد الالزمة وحمايتها وادارتها وتوزيعها في الوقت ا          خال

ضمان        ة ل ات المالي ة العملي المة ودق ه يفحص س ا ان ستهدفة، آم ة الم ل الغاي ن اج وم
ى                تجاوب فعال مع احتياجات متلقي الخدمة وتطلعاتهم من خالل استراتيجيات تهدف ال

  .لموارد لتنفيذ الخطط االستراتيجية والتشغيلية تقليل الكلفة واالستخدام االمثل ل
  
  
  

  -: ادارة العالقات مع متلقي الخدمة ):3(المعيار الفرعي 
  

ذا      -:الهدف  ات وتطلعات وتفضيالت            يعمل ه د المؤسسة لمتطلب ة تحدي ى فحص آيفي ار عل المعي
ة والمحا            الخدمة،متلقي   ات مع متلقي الخدم اء المؤسسة لعالق ة بن ا يصف آيفي فظة   آم
ا، ار العليه ين االعتب ذ بع ل  من خالل االخ يةعوام ة األساس ي الخدم  لكسب رضا متلق

  .عليهاوثقته والمحافظة 
وات   تح قن ة من خالل ف ستوى الخدم يح وتحديث وتحسين م يم وتنق ي تقي ساعد ف ا ي آم

    اضافة الى اساليب نقل ونشر المعرفةاتصاالت متعددة وادوات القياس 
  
  
  

 

                                                 
  .الشخص الذي تقدم له الخدمة من قبل الوزارة او المؤسسة او الدائرة سواء آان مواطن او مستثمر : متلقي الخدمة   1
  ) الوقت،الجهد والكلفة المادية ( بين تكلفة الخدمة المقدمة والفائدة المتوقعة القيمة المضافة هي الفرق  2
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  -:عيار ادارة العمليات عوامل تقييم م .3
  
  

  -:ادارة وتنظيم العملية ) : 1(المعيار الفرعي 
  
  

  -:تصميم وتنفيذ  العملية ) :  1(العامل 
  

فا   - :الهدف ل وص ذا العام دم ه ضمن   يق تظم، وي شكل من ات ب ذ العملي صميم وتنفي ة ت  لكيفي
شترآة في المؤسسة وم              ع صحة ومالئمة المعايير واالجراءات لحل اية مشاآل م

  .فعالة للعمليات من البداية الى النهاية المؤسسات االخرى المعنية من اجل ادارة 
  

  
  ال  جزئيا  نعم  أسئلة محددة

ي          -1 رة لمتلق ات المتغي ال المتطلب دمج وادخ سة ب ت المؤس ل قام ه
  الخدمة في خطة الخدمة وانظمة التقديم والعمليات ؟

      

ديم لكي تضمن    هل تقوم المؤسسة باختبار عمليات      -2  التصميم والتق
  تقديم خدمات خالية من المشاآل وفي الوقت المناسب ؟

      

شغيل      -3 أن الت سة ب ضمن المؤس ل ت ي  ه ديم يف ات التق ومي لعملي الي
  بمتطلبات االداء الرئيسة ؟ 

      

سين       -4 ة وتح ل مراقب ن اج رات اداء م سة مؤش ستخدم المؤس ل ت ه
  العمليات ؟

      

ات من اجل               هل تتخ     -5 ا لتحسين العملي رارات وتتابعه ذ المؤسسة ق
  اداء وخدمة افضل ؟

      

ن     -6 ا م ة وغيره ي الخدم سوحات لمتلق سة م ستخدم المؤس ل ت ه
ة          اشكال التغذية الراجعة لتحديد احتياجات وتطلعات متلقي الخدم

  الحالية والمستقبلية ؟

      

ة     -7 ي نوعي سينات ف اجراء تح سة ب وم المؤس ل تق ي ه دمات لتف  الخ
  باحتياجات متلقي الخدمة وتطلعاتهم ؟

      

ات داخل                    -8 ين العملي شترآة ب د الحدود الم وم المؤسسة بتحدي هل تق
  وحداتها التنظيمية ومع المؤسسات ذات العالقة ؟

      

        هل تقوم المؤسسة بتحديد الموارد الالزمة لكل عملية ؟   -9
وات اتصال           -10 ع المؤسسة قن اون       هل تتب اهم والتع ضمان التف ة ل فعال

  بين الوحدات التنظيمية نحو تنفيذ العمليات ؟
      

        هل تقوم المؤسسة بتحديد المدخالت والمخرجات لكل عملية ؟  -11
  
  

   مدير ضمان الجودة-  -:بهماالشخاص الذين يتم االتصال 
   مدير البحوث والدراسات-  
   مدير التدقيق الداخلي -  
  
  

   آتيب عن العمليات التنظيمية-   - :لمطلوبةالوثائق ا
  (Flowchart) مخطط سير الجراءات -  
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  -:ادارة وتنظيم العملية ) : 1(المعيار الفرعي 

  

   -:مراجعة وتوثيق العملية ) : 2(العامل 
  

ع متلقي                     - :الهدف ة افضل لجمي ة باستمرار من اجل خدم يضمن هذا العامل تقويم طريقة تنفيذ العملي
ا    خدمة، واتخاذ االجراء الالزم باتجاه تصحيح اي انحراف عن االحتياجات المحد               ال دة ، آم

  .مطلوبة للمتابعة والمراجعة والتعديل عند اللزوم يسهل الوصول للمعلومات ال
  

ة  - :العوامل الفرعية ة العملي ات   مراجع ة للعملي ة دوري سة مراجع ى المؤس دى تتبن س ألي م   وتعك
  .رة التنفيذ ومرحلة ما بعد التنفيذ خالل فتواالجراءات 

ة       ق تضمن وجود سياسة                  توثيق العملي اليب واجراءات التوثي ا اذا آانت اس تصف فيم
وع المعلومات                      ة حول ن ة ومتلقي الخدم دمي الخدم ة لمق ة منظم صحيحة وتغذية راجع

  .التي قد تطلب للتخطيط المستقبلي 
  

  ال  جزئيًا  نعم  اسئلة محددة
        ؤسسة عمليات ما وراء النتائج الرئيسة ؟هل تدرك الم  -1
لوب      -2 تخدام اس ق اس ن طري ات ع ل العملي ة وتحلي ا بمراقب سة دوري وم المؤس ل تق ه

  واضح ومنظم ؟
      

       او وقائية لضمان تقديم صحيح للخدمة ؟ /هل تتبنى المؤسسة اجراءات تصحيحية و  -3
  

  يق الداخليمدير التدق -   -:االشخاص الذين يتم االتصال بهم 
 مدير التخطيط -
  مدير التفتيش -

  تعليمات التدقيق -  -:الوثائق المطلوبة 
 مؤشرات قياس االداء -
  

   -:ادارة وتنظيم العملية ) : 1(المعيار الفرعي 
   -:تبسيط االجراءات ) : 3(العامل 

  
او دمج /وتهدف عملية تبسيط االجراءات الى توفير الوقت والجهد والكلفة من خالل الغاء   -:الهدف 

  .في الوقت المناسب ) المستفيد(الخطوات ، والغاء االجراءات البيروقراطية ، وتقديم خدمة للمتلقي 
  

ال  جزئيًا  نعم  اسئلة محددة
اء      -1 ق الغ راءات عن طري سيط االج ة تب ة عملي تظم بدراس شكل من وم المؤسسة ب هل تق

  الخطوات غير الضرورية لضمان تقديم سهل للخدمة ؟
      

         هل تعمل المؤسسة على تشجيع مشارآة الموظف في عملية التبسيط ؟   -2
ل         -3 وات العم يم خط ات لتنظ ديم اقتراح وظفين لتق شجيع الم ى ت سة عل ل المؤس ل تعم ه

  وتعزيز جودة الخدمة ؟
      

د       -4 ت والجه وفير الوق ات وت يض النفق ي تخف ال ف شكل فع سيط ب ة التب اهمت عملي ل س ه
  نى ، وآذلك الغاء االجراءات البيروقراطية في تنفيذ العملية ؟ لحدها االد

      

        هل يتم اعتبار رضا العميل آنتيجة الجراءات التبسيط ؟    -5
ل    -6 ة     ه ذ عملي ات لتنفي ادة للمجموع ين ق ل وتعي ات عم شكيل مجموع سة بت وم المؤس  تق

  التبسيط ؟
      

ة      -7 اليب فعال ي اس وم المؤسسة بتبن ل تق د  ه اء وبع ل واثن ر قب ة التغيي ع مقاوم ل م للتعام
  عملية التبسيط ؟

      

هل تعمم المؤسسة نتائج تبسيط العمليات من خالل االجتماعات او النشرات الداخلية او               -8
  وحدات التطوير االداري ؟

      

دمات        -9 ديم الخ ضمان تق دة ل راءات الجدي ائج االج تظم لنت دقيق من سة بت وم المؤس ل تق ه
  شكل فعال ؟ب

      

ى من                  -10 ة ادن هل تدرس المؤسسة اتخاذ اجراءات تصحيحية اذا آان مستوى جودة الخدم
  المستوى المتوقع ؟

      

  

  -:االشخاص الذين يتم االتصال بهم 
 
  مدير التخطيط والتطوير  -
 مدير ضمان الجودة  -
  

  اسلوب تبسيط االجراءات -   -:الوثائق المطلوبة 
  جراءاتنتائج عملية تبسيط اال -
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   -:ادارة الموارد ) : 2(المعيار الفرعي 
  

   -:الموارد المالية ) : 1(العامل 
  

تعمل الموارد المالية على مساعدة المؤسسة في تقديم الخدمات المطلوبة في الوقت المناسب   -:الهدف 
 لجميع متلقي الخدمة من خالل ضمان توفر المخصصات المالية الالزمة من اجل تحقيق االهداف
الموضوعة التي تم التعبير عنها في الخطة االستراتيجية ، آما انها تساهم ايضا في تديم خدمات 

  . افضل للمواطنين والمحافظة على رضاهم 
  

  ال  جزئيًا  نعم  اسئلة محددة
اء                -1 هل تعمل المؤسسة على تدبير الموارد المالية الكافية والمبررة من اجل الوف

  الخدمة ؟ي لقبالتزاماتها تجاه مت
      

ع    -2 ل تتب ع     إدارة ه ع جمي اع م ق االجتم ن طري شارآة ع لوب الم سة اس المؤس
ك              امسؤولي االد  اء بتل اليب للوف د االس ة، وتحدي اتهم المالي رات لمناقشة احتياج

  االحتياجات ومعرفة مبررات طلبها ؟

      

املين ومتل    -3 ة والع دات التنظيمي ات الوح ة احتياج سة بدراس وم المؤس ل تق ي ه ق
  الخدمة عند اعداد الموازنة السنوية ؟

      

ة،                -4 ائج المتوقع ق النت اس مدى تحقي هل تقوم المؤسسة بوضع مؤشرات اداء لقي
  اعتمادا على مخصصات الموازنة ولضمان االستخدام الصحيح لألموال ؟

      

  
  المدير المالي -  -:االشخاص الذين يتم االتصال بهم 

 مدير الخدمات -
  داخلي الالتدقيقمدير  -

  
  المشروع/ الموازنة السنوية وفقا للبند  -  -:الوثائق المطلوبة 

  التقرير المالي الشهري لالنجازات  -
  

  -:ادارة الموارد ) : 2(المعيار الفرعي 
  

  -:الموارد البشرية ) : 2(العامل 
  

الموجود يعتمد نجاح اي مؤسسة وبشكل متزايد على المعرفة والمهارات االبداعية والتحفيز   -:الهدف 
لدى موظفيها ، ويتناول هذا العامل االساليب التي تمكن المؤسسة من ان تصبح بيئة للتعلم 

المستمر من خالل االتصال والسياسات والتقدير والتدريب وفرص التطوير المهني، وغير 
  .ذلك من االساليب التي تتضمن عالقات الموظفين 

  
  ال  جزئيًا  نعم  اسئلة محددة

ستمر للخدمات                       -1 ديم م ضمان تق دريب ل يم احتياجات الت ى تقي  هل تعمل المؤسسة عل
  ؟وتنفيذ صحيح للمهمات والنشاطات 

      

        هل تأخذ المؤسسة في اعتبارها مكافأة الموظفين ذوي االداء المتميز ؟  -2
ديم خدمات                  -3 ا لتق ة له هل تقوم المؤسسة بالتخطيط لعدد الوظائف والمؤهالت الالزم

   بشكل فعال ؟للمواطنينفورية 
      

        على تكليف ووصف وظيفي محدد ؟ هل يحصل جميع الموظفين -4
دال             -5   هل يتم تشجيع الموظفين على التعلم من بعضهم البعض بناء على روح الفريق ب

  من العمل الفردي ؟ 
      

  
  مدير الموارد البشرية -   -:االشخاص الذين يتم االتصال بهم 

 لموظفينمدير شؤون ا -
 مدير التدريب والتطوير -
  ) مسح(موظفين  -

  
  خطة التدريب -  -:الوثائق المطلوبة 

 خطة القوى العاملة -
 السنة/تعليمات اختيار موظف الشهر -
  نموذج وصف وظيفي  -
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   - :إدارة الموارد) : 2(المعيار الفرعي 
  

  -:الموارد المادية ): 3(العامل 
  

  

األدوات والمعدات والمواد الالزمة وترشيد يضمن هذا العامل عملية إدارة   - :الهدف
  .استخدامها بما يساهم في تحقيق غايات المؤسسة وأهدافها

  
  

 ال جزئيا  نعم  أسئلة محددة
 هل تقوم المؤسسة بالتخطيط لمشترياتها وتوزيع المواد الالزمة توزيعاً سليماً           -1

  إلدارة العمليات في مختلف اإلدارات الوظيفية ؟  
      

وجد لدى المؤسسة خطة بخصوص أنواع المعـدات التـي يحتاجهـا             هل ي  -2
  الموظفون لتنفيذ مهماتهم؟ 

      

هل تقوم المؤسسة بمراقبة مستمرة للتسهيالت المتوفرة بمـا يتوافـق مـع              -3
  متطلبات الموظفين ومتلقي الخدمة ؟ 

      

هل تتبع المؤسسة برنامج صيانة للمعدات واألدوات لـضمان اسـتمرارية            -4
  يلها بشكل جيد وفعال؟ تشغ

      

  

  
  - :األشخاص الذين يتم االتصال بهم

 
  المدير المالي  -
 مدير اللوازم والمشتريات  -
  مدير المخازن  -

  
  )األجهزة والمعدات واألدوات( قائمة بالموجودات الثابتة  -  - :الوثائق المطلوبة

 برنامج صيانة  -
  سجل بكمية وأنواع المعدات  -

 

  -:دارة الموارد إ) : 2(المعيار الفرعي 
  

  -:الموارد التكنولوجية ): 4( العامل
  

تساعد الموارد التكنولوجية في المؤسسة على تسريع أداء الخدمة ورفع مستوى   - :الهدف
  . األداء المستقبلي

  

  ال  جزئيا  نعم  أسئلة محددة
         هل تقوم المؤسسة بتحديد ما هي التكنولوجيا المالئمة لغاياتها واهدافها ؟ -1
 هل تقوم المؤسسة بتوزيع الموارد التكنولوجية المتاحة واستخدامها بالـشكل           -2

  االمثل ؟ 
      

 هل تضع المؤسسة خططاً للموارد التكنولوجية الالزمة من حيـث الـشراء             -3
  والتصميم واالستخدام وضمن برنامج زمني ؟ 

      

لك االنظمـة    هل تنظم المؤسسة دورات تدريبية لتاهيل الموظفين الستخدام ت         -4
  بشكل فعال ؟ 

      

هل يتم دراسة الروابط العمليات المتعددة والنشاطات مع وحـدات العمـل             -5
  المعنية ؟

      

        هل يساهم استخدام الموارد التكنولوجية في تنظيم االجراءات والخدمات ؟  -6
  

  
  - :األشخاص الذين يتم االتصال بهم

 
  مدير تكنولوجيا المعلومات  -
 ير االدراي مدير التطو -
  

  

  .قائمة بالبرمجيات المستخدمة لوظائف مختلفة  -  - :الوثائق المطلوبة
 او شراء معدات جديدة /خطة مستقبلية لتصميم برمجيات و -
  الموازنة المخصصة  -
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   -:إدارة العالقات مع متلقي الخدمة ) : 3(المعيار الفرعي 
  

  - :احتياجات ومتطلبات متلقي الخدمة): 1( العامل
  

يشمل هذا العامل تحديد متطلبات متلقي الخدمة وتطلعاتهم واولوياتهم مـن             - :فالهد
كما يتعامل مع كيفيـة الحفـاظ علـى         . اجل ضمان تقديم خدمة متواصلة    

ـ            فاظ ـعالقات جيدة مع متلقي الخدمة من اجل اجتذابهم وإرضـائهم والح
  .عليهم ، وذلك من خالل تبني أساليب اتصال جديدة 

  
  ال  جزئيا عمن  أسئلة محددة

هل تقوم المؤسسة بتحديد فئتها المستهدفة من متلقي الخدمة واالتصال             -1
  بهم فيما يتعلق باالهداف والسياسات والتنظيم  والخدمات ؟ 

      

        هل تتبنى المؤسسة بتجميع بيانات عن احتياجات متلقي الخدمة ؟    -2
 مكتوبة او شفوية حول   هل تتبنى المؤسسة طريقة سهلة لتجميع بيانات         -3

  االجراءات الالزمة النجاز المهام بسرعة ودقة ؟
      

لضمان ان مقدمي الخدمة    ) ادوات(هل تقوم المؤسسة بتطبيق وسائل         -4
يقدمون الخدمة ويتجاوبون مع استفسارات متلقي الخدمـة بطريقـة          

  اخالقية ومهنية ؟ 

      

ت ومالحظـات حـول     هل تشجع المؤسسة موظفيها لتقديم اقتراحـا         -5
  مستوى الفعالية والكفاءة في خدمة متلقي الخدمة؟

      

هل تستخدم المؤسسة نظام توثيق يعكس الطريقة التي تتعامل فيها مع              -6
  شكاوي متلقي الخدمة؟

      

نشرات حول جهودها لضمان تنفيذ     /هل تقوم المؤسسة باصدار كتيبات       -7
  المعنيين بها ؟/ فعال للعمليات،وهل تزود متلقي الخدمة 

      

هل تقوم المؤسسة بتدريب من يقدمون الخدمات من اجـل التجـاوب               -8
  األفضل مع استفسارات متلقي الخدمة؟

      

او /ها للتجاوب مـع شـكاوي و        ـهل تقوم المؤسسة بتفويض موظفي       -9
  احتياجات متلقي الخدمة؟ 

      

الـسريع مـع     هل تقوم المؤسسة بتطبيق أساليب حديثـة للتجـاوب           -10
  استفسارات متلقي الخدمة مثل مراكز االتصال؟

      

 هل تتخذ المؤسسة إجراءات لضمان عدم تعـرض مقـدم الـشكوى             -11
  لمضايقة الموظف المعني او زمالءة ؟ 

  

      

  
 مكتب الشكاوي /  مكتب خدمة الجمهور  -  - :األشخاص الذين يتم االتصال بهم

 مدير رقابة الجودة  -
  ستثمار مدير تشجيع اال -

  
 تحليل احتياجات متلقي الخدمة  -   - :الوثائق المطلوبة

 برنامج اقتراحات  -
 اجتماعات دوائر الجودة  -
 كتيبات /نشرات  -
 تعليمات حول كيفية التعامل مع الشكاوي  -
  دورات تدريبية لمقدمي الخدمة  -
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  -:إدارة العالقات مع متلقي الخدمة ) : 3(المعيار الفرعي 
  

  -: متلقي الخدمةرضا ): 2( العامل
  

يعكس هذا العامل كيفية ادراة المؤسسة لعملياتها الرئيسة التي تهم متلقي الخدمة ، مـن         - :الهدف
اجل ضمان االستماع الحتياجاتهم وتفهمها واتخاذ اجراءات فيهـا مـن خـالل ادوات              
ووسائل مختلفة ن كما يبحث عن طريقة واضحة لالتصال مع متلقي الخدمة وكـذلك               

توزيع ما يتم مناقشته ، وفي النهاية تنفيذ االجـراءات الالزمـة تجاوبـاً مـع                تقييم و 
  .االحتياجات التي يتم التعبير عنها 

  

 ال  جزئيا  نعم  أسئلة محددة
 هل تستخدم المؤسسة برامج او اساليب محددة لتقييم مستوى رضا متلقي الخدمـة              -1

  فيما يتعلق بالخدمات المقدمة ؟ 
      

        ؤسسة بشكل واضح بتحديد احتياجات وتطلعات متلقي الخدمة ؟   هل تقوم الم-2
         هل تخطط المؤسسة لتلبية هذه االحتياجات ؟ -3
         هل قررت المؤسسة التعلم من االخطاء في تقديم الخدمات؟-4
         ما هي الدروس التي تم االستفادة منها بخصوص القرارات المستقبلية؟ -5
  

 مكتب الشكاوي / مكتب خدمة الجمهور -  - :االتصال بهماألشخاص الذين يتم 
 مدير مراقبة الجودة  -
 مدير تشجيع االستثمار  -
  مدير التطوير  -

  

 مسوحات حول رضا متلقي الخدمة  -  - :الوثائق المطلوبة
 اساليب حل المشاكل  -
 تقرير احصائي حول رضا متلقي الخدمة  -
  قنوات االتصال مع متلقي الخدمة   -

  

   -:إدارة العالقات مع متلقي الخدمة ) : 3(ي المعيار الفرع
  

  -:التحسين المستمر والقيمة المضافة ): 3( العامل
  

يقوم هذا العامل بدراسة النتائج العفلية لجهود المؤسسة في ادراة عمليتي تصميم وتقديم               - :الهدف
توى الخدمة ،كما انه يركز على تحديد حاالت معينة تمكن المؤسسة فعليا من تحقيق مس             

  .رضا عال لدى متلقي الخدمة فيما يتعلق بالفاعلية والكفاءة وااللتزام بالوقت
  

 ال  جزئيا  نعم  أسئلة محددة
 هل اضافت التحسينات التي قامت بها المؤسسة وغيرها من التغييرات فـي تنفيـذ               -1

  العملية اية قيمة الى رضا متلقي الخدمة؟
      

د ووضع االولويات والمتابعة الدورية الدخال       هل تقوم المؤسسة بشكل منتظم بتحدي      -2
  التحسينات الجوهرية والثانوية؟

      

 هل تتبع المؤسسة اسلوبا منهجيا للحصول على معلومات حول مستوى الخدمة لكي             -3
  تتمكن من وضع اولويات واهداف الدخال تحسينات اضافية في ادارة العلميات ؟

      

نتائج المتوقعة للتغييرات التي يتم تطبيقها علـى         هل تقوم المؤسسة بنشر وتعميم ال      -4
  جميع المعنيين ؟ 

      

  

 مكتب الشكاوي /  مكتب خدمة الجمهور -  - :األشخاص الذين يتم االتصال بهم
 مدير مراقبة الجودة  -
 مدير تشجيع االستثمار  -
 مدير التطوير  -
  مدير التدقيق الداخلي  -

  

 لخدمات متلقي الخدمة نموذج القيمة المضافة  -  - :الوثائق المطلوبة
 مؤشرات تحسين االداء -
  ادارة التغيير -
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  المعلومات والوثائق المطلوبة/ األشخاص الذين سيتم االتصال بهم
  
  

  : األشخاص الذين يتم االتصال بهم 
  

  مدير الدراسات واالبحاث    .1
 مدير التدقيق الداخلي    .2
 مدير الخدمات    .3
 مدير التفتيش    .4
 ر مدير التخطيط والتطوي   .5
 المدير المالي    .6
 مدير خدمات الجمهور    .7
 مدير الموارد البشرية    .8
 مدير شؤون الموظفين    .9

 مدير التدريب والتطوير    .10
 مدير اللوازم والمشتريات    .11
 مدير المستودعات    .12
 مدير االصول الثابتة    .13
 مدير تكنولوجيا المعلومات    .14
 مدير التطوير االدراي    .15
 ودة مدير مراقبة وضبط الج   .16
 مدير تشجيع االستثمار    .17

  

  -: الوثائق المطلوبة 
  

 آتيب بعمليات المؤسسة  .1
  سير العمليات ) خريطة (مخطط  .2
 مؤشرات قياس االداء  .3
 منهجية تبسيط اإلجراءات  .4
 نتائج عملية تبسيط االجراءات  .5
 المشروع /الموازنة السنوية للبند .6
 التقرير المالي الشهري لالنجازات  .7
 خطة التدريب  .8
  القوى العاملة خطة .9

 السنة /تعليمات اختيار موظف الشهر  .10
 نموذج وصف وظيفي  .11
 قائمة باالصول الثابتة  .12
 برنامج الصيانة  .13
 سجل بكمية ونوع المعدات  .14
  المختلفةقائمة بالبرمجيات المستخدمة للعمليات  .15
 او انظمة وبرمجيات ومعدات جديدة /الخطة المستقبلة و .16
 الموازنة المخصصة  .17
 ات متلقي الخدمة تحليل احتياج .18
 برنامج االقتراحات  .19
 اجتماعات دوائر الجودة  .20
 آتيبات / منشورات  .21
 تعلميات عن آيفية التعامل مع شكاوي متلقي الخدمة  .22
 دورات تدريبية لمقدمي الخدمة  .23
 مسموحات عن رضا متلقي الخدمة  .24
 تقنيات حل المشاآل .25
 تقرير احصائي عن رضا متلقي الخدمة  .26
 ي الخدمة قنوات االتصال مع متلق .27
 نموذج القيمة المضافة لخدمة متلقي الخدمة  .28
 مؤشرات تحسين االداء  .29
 .ة التغيير رااد .30

  
  رح+ م ز/ا ف

  معيار ادارة العمليات


