


تعريف المصطلحات. 1

الوصفالمعيار

ات متواجدة في عدد من الوحداللخدمات ادمج بها المؤسسات لتقومعمليةهي الخدمات المشتركة

يض التكلفة وتقديمها ضمن وحدة مركزية وذلك لتحسين الجودة وتخفيالتنظيمية 

.  وتفرغ المؤسسة لعملها الخاص

ةإمكانيوومحددة،معينةمهاماتوتقديمإدارةعنمسؤولومتخصصمركزمركز الخدمات المشتركة

غطييوقدداخليا  مختلفةمواقععدةأوموقعمنالمشتركةالخدماتتقديم

.المؤسسيالدعمخدماتمنواسعةمجموعة



تميالتيوالعملياتالمؤسسيالدعمخدماتالمشتركةالخدماتمفهوميتضمن

ىعلتقديمهاويمكنالمؤسسة،نفسمنتنظيميةوحداتعدةقبلمناستخدامها

ولالحصهوالمشتركةالخدماتمنالهدف.العالميأواإلقليميأوالدوليالمستوى

اليفالتكوتخفيضاإلنتاجية،تحسينفيتساهمعاليةكفاءةذاتخدماتعلى

.المستمرالتطويرمنهجيةإلىاستنادا  التشغيلية

:إلىالجائزةهذهتهدف

ماتالخدفياالبتكاريةالممارساتوأبرزالرياديةاإلنجازاتأفضلتقدير▪

.والدوليالمحليالمستوىعلىالمشتركة

لخبراتواالممارساتأفضللتبادلالحكوميةوالجهاتللمؤسساتمنصةتوفير▪

.المشتركةالخدماتفي

نظرة عامة. 2

األهداف. 3



نظرة عامة على الفئات4.1

فئاتأربعمنالدوليـــةالمشتركـــةالخدمــاتجائـزةتتألف

أفضل مبادرة للخدمات

المشتركة

العامالقطاعهيئاتأداءعلىالتعرفإلىالفئةهذهتهدف

المتحدةالعربيةاإلماراتدولةفي

جوائز الدولية
ال

حدة
ت العربية المت

إلمارا
ا

ي
حكوم

ع ال
طا

جائزة الق

تعلقيفيماخدمةمركزأفضلتمييزإلىالفئةهذهتهدف

المشتركةالخدماتفيعامبشكلوالريادةبالتميز أفضل مركز خدمة 

مشتركة

أيضاوالكليالخارجيالتعهيدتمييزإلىالفئةهذهتهدف

المشتركةللخدماتالجزئيالخارجيالتعهيد أفضل تعهيد شراكة 

خارجي

تبنتهاالتياالبتكاراتعلىالتعرفإلىالفئةهذهتهدف

المشتركةالخدماتتقديمفيالمؤسسات
أفضل إبتكار 

فئات الجائزة. 4



الموارد البشرية 

المشتريات

الشؤون المالية

إدارة المرافق

إدارة األسطول

تقنية المعلومات

إدارة المخزون والمستودعات

الشؤون القانونية

:الجائزةفيالمشاركاتقبولمرحلةأثناءأدناهوالخدماتالجهاتإدراجيتملن

دمةخاتصالمراكزالعمالء،خدمةمراكزمثل)للعمالءمباشرةخدماتتقدمالتيالمشتركةالخدماتمراكز•

(الخ..العمالء

مؤسسةمنأكثرقبلمنمشتركبشكلالمقدمةالخدمات•

:ثلمالجهةداخلالمؤسسيالدعمخدماتتقدمالتيالمشتركةالخدماتلمراكزفقطمخصصةالجائزةهذه

فئات الجائزة. 4

نطاق الجائزة4.2



للجائزةالتأهلشروط

.عالميا  المؤسساتأنواعلجميعمتاحةالفئةهذه▪

,أكثرأوسنتينمنالموجودةالمشتركةالخدماتمراكزتتضمن▪

.موردين/ثالثةأطرافتديرهاالتيللمراكزوليسللجهاتالداخليةالمشتركةالخدماتلمراكزمتاحةالجوائز▪

التقييممعايير

الوزنالوصفالمعيار

يةاالستراتيج
رحلةمإدارةكيفيةوالمشتركةالخدماتمركزرؤيةواستراتيجيةيقيمالمعيارهذا

.المشتركةالخدماتنموذجباستخدامالتغيير
10

إدارة الموارد 

البشرية

بها،واالحتفاظالموهبة،اكتساب)المشتركةالخدماتقبلمنالبشريةالمواردإدارة

.العاماألداءعلىذلكوأثر،(ذلكإلىوماوالتنمية،والتعلموالتطورالوظيفي،
10

العمليات

بقيةعموتكاملهاوتوثيقهاالمشتركة،الخدماتمراكزتعتمدهاالتيالعملياتقوة•

المؤسسة

بماشتركة،المالخدماتلمركزاألداءتقاريركتابةوالمراقبةكيفيةيقيمالمعيارهذا•

.األهدافوتحديدالخدمةمستوىواتفاقياتالرئيسيةاألداءمؤشراتذلكفي

20

االبتكار و 

االتكنولوجي

أثرهاوالمشتركةالخدماتمراكزاعتمدتهاالتياالبتكاراتأو/والتكنولوجياحلول

.المؤسسةعلى
20

الفوائد من 

التطبيق

بشكلسةالمؤسعلىأثرهاوالمشتركةالخدماتلمركزالفعليةالقيمةيقيمالمعيارهذا

(ماليةالغيروالمالية،نوعيةوكمية)كلي
35

و التقدير

الجوائز

دعواتووالمنشوراتالجوائزمثل)المشتركةالخدماتمركزعليهحصلالذيالتكريم

.(ذلكإلىوما،للجنةأعضاءأوكمتحدثينللمشاركةالمؤتمر
5

وعامالالقطاعفيالمشتركةالخدماتمفهوملتطبيقالعالميالتوجهمعالجائزةمنالفئةهذهتتماشى

ينتجمماالتميزتحقيقوالجودةتطويرفيتساهمالتيالمؤسسيالدعمخدماتعلىتركيزهاوالخاص

.الخدماتلهذهالتشغيليةالتكاليففيخفضعنه

فئات الجائزة. 4

أفضل مركز خدمة مشتركة4.3



الوزنالوصفالمعيار

دسبب التعهي

يفالمشتركةالخدماتمركزاستراتيجيةالتعهيد،وراءوالدوافعالشركةتاريخ

التعهيدنموذجإلىللتحولالمعتمدةالمنهجيةوفعاليةخارجية،بمصادراإلستعانة

.الخارجي

15

التعهيدإدارة

وحوكمتها

يينالخارجالخدماتمورديإلدارةالمشتركةالخدماتمركزقبلمنالمعتمدةالمنهجية

لىإوماالمستمروالتحسيناألداءوإدارةالمخاطروإدارةالتعاقدنموذجذلكفيبما)

(ذلك

35

الفوائد من 

التطبيق

وكمية)جيالخارالتعهيدطريقةاستخدامعندللمؤسسةالفعليةالقيمةيقيمالمعيارهذا

(ماليةغيروماليةنوعية،
40

الريادة 

والتقدير 

دعواتووالمنشوراتالجوائزمثل)المشتركةالخدماتمركزعليهحصلالذيالتكريم

.(ذلكإلىوماللجنة،أعضاءأوكمتحدثينللمشاركةالمؤتمر
10

للجائزةالتأهلشروط

.عالميا  المؤسساتأنواعلجميعمتاحةالفئةهذه▪

.أكثرأوسنتينمنذانطلقتقدالمشتركةالخدماتمراكزتكونأن▪

التقييممعايير

ودةجلتحسينالمشتركةالخدماتلمبدأتطبيقهوالخارجيالتعهيدقطاعنموبمدىمختصةالفئةهذه

ضلأفعلىالحصولوالموردينمعاستراتيجيةعالقاتبناءومتخصصةأيديعلىوإدارتهاالخدمات

.الفوائد

فئات الجائزة. 4

أفضل تعهيد شراكـة خارجـــي4.4



الوزنالوصفالمعيار

5منهاوالغرضالفكرةسببارفكرة االبتك

ي التفّرد ف

االبتكار

خاللالمشتركةالخدماتمركزاعتمدهاالتياالبتكاريةالفكرةوريادةتميزمدى

.الرائدةالممارساتوكذلكالحاليةالتشغيليةأنشطته
10

تطبيق 

االبتكار

وتنفيذه،وتقييمه،االبتكارتحديد)االبتكارواعتمادوتقييملتحديدالمعتمدةالمنهجية

.(ذلكإلىوماالمصلحة،أصحابوإدارةالتغيير،وإدارة
10

سع قابلية التو

والمرونة

معتكيفالعلىوالقدرةالمستقبليالتطويروللتحسيناالبتكاريةالفكرةمرونة

وماملية،العالتغييراتالجديدة،األعمالوظائفالتوسع،)األعمالبيئةفيالتغيرات

(ذلكإلى

10

الفوائد من 

التطبيق

االبتكارتطبيقخاللمنالمؤسسةإلىالمشتركةالخدماتمركزيقدمهاالتيالقيمة

(الماليةغير/والماليةالنوعية/الكمية)
60

التقدير و 

الجوائز

وائزالجمثل)المعتمدلالبتكارالمشتركةالخدماتمركزعليهحصلالذيالتكريم

براءاتوللجنةأعضاءأوكمتحدثينللمشاركةالمؤتمرودعواتوالمنشورات

.(ذلكإلىومااالبتكاريةللفكرةالفكريةالملكيةواالختراع

5

اراألفكواإلبداعدعمفيالمتحدةالعربيةاالماراتدولةرؤيةتعزيزإلىتهدفالجائزةمنالفئةهذه

.مشتركةكخدماتالمؤسسيالدعمخدماتتقديممجالفيالمختصةاالبتكارية

للجائزةالتأهلشروط

.التكنولوجيةوغيرالتكنولوجيةاالبتكاراتمنكال  الفئةهذهتشمل▪

.عالميا  المؤسساتأنواعلجميعمتاحةالفئةهذه▪

.أكثرأوسنتينمنذانطلقتقدالمشتركةالخدماتمراكزتكونأن▪

.موردين/ثالثةأطرافتديرهاالتيللمراكزوليستللجهاتالداخليةالمشتركةالخدماتلمراكزمتاحةالجوائز▪

التقييممعايير

فئات الجائزة. 4

أفضل ابتكـــار في مجال الخدمات المشتركة4.5



للجائزةالتأهلشروط

:فقطالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةفيالحكوميالقطاعلمؤسساتمتاحالتصنيفهذا▪

.(األخرىوالمؤسساتوالهيئاتالوزارات)االتحاديةالجهات−

.(األخرىوالمؤسساتوالهيئاتاإلدارات)المحليةالجهات−

.الحكوميةشبةالجهات−

.موردين/ثالثةأطرافتديرهاالتيللمراكزوليسللجهاتالداخليةالمشتركةالخدماتلمراكزمتاحةالجوائز▪

التقييممعايير

لخدماتالمشتركةالخدماتفرصعنللبحثالعامالقطاعمؤسساتتحفيزإلىالجائزةمنالفئةهذهتهدف

ماراتاالدولةفيالمحليالمستوىعلىالمشتركةللخدماتمبادراتإطالقفيوالتميزالمؤسسيالدعم

.المتحدةالعربية

الوزنالوصفالمعيار

ة استراتيجي

الخدمات 

المشتركة

10.ركةواألسباب المنطقية لتبني مبدأ واستراتيجية وأهداف الخدمات المشتالدوافع

نموذج 

الخدمات 

المشتركة

لنطاق ا: نموذج الخدمات المشتركة الذي سيتم تبنيه والذي يغطي عناصر معينة مثل

لهيكل ا( المتعاقدين الخارجيين/مستوى المركزية)والعمليات ونموذج تقديم الخدمات 

لحوكمة، التنظيمي والبشري، تعيين الموظفين، التكنولوجيا، إدارة األداء و الجودة، ا

.الخ...التمويل وآليات استعادة التكاليف

40

منهجية 

التحول

منهجية التحول المخطط لها وخارطة الطريق، منهجية إدارة التغيير، منهجية إدارة 

.الشركاء، تقييم المخاطر والتخفيف من أثره
20

دراسة 

الجدوى

، النوعية/الكمية)دراسة الجدوى للخدمات المشتركة وتتضمن المنافع المحتملة 

.، تكاليف التطبيق والتكاليف التشغيلية(غير المالية/المالية
30

فئات الجائزة. 4

أفضل مبادرة للخدمات المشتركة4.6



التذكاريالدرع

التقديرشهادة

ارة لوزالدعاية للجهة الفائزة من خالل الموقع الرسمي 

، التغطيةةةةةةة اإلعالميةةةةةة، وسةةةةةةائل التواصةةةةةةل الداخليةةةةةة

.االجتماعي وشركاء وسائل اإلعالم

لجهاتاممثليمناثنينلعددالسفرنفقاتجميعتحمل

خاللدسيعقوالذيالجوائزتوزيعحفللحضورالفائزة

.أبوظبيفيالمشتركةللخدماتالحكوميالمؤتمر

فرصةةةة لتقةةةديم إنجةةةازات الخةةةدمات المشةةةتركة للجهةةةة 

ي الفائزة في المؤتمر  الحكةومي للخةدمات المشةتركة فة

.أبوظبي

المركز الثاني المركز األول (لجميع الفئات)الجوائز  

فئات الجائزة. 4

الجوائز4.7

12



2018أكتوبر 

مر حفل توزيع الجوائز في المؤت

ام الحكومي للخدمات المشتركة لع

.في أبوظبي2018

30th  2018أغسطس

اإلعالن عن القائمة النهائية 

للمرشحين

4th  2018أكتوبر

إعالن الفائزين عن كل

فئة

26th 2018يوليو

الموعد النهائي لتقديم 

الطلبات لجميع الفئات

2018فبراير 

إطالق الجائزة واإلعالن 

.عنها

الجدول الزمني للجائزة. 5



.جائزةلكلالمذكورةالتأّهلمعاييراستيفاءالجوائز؛فيالمشاِركةالمؤسساتعلىيجب•

.مختلفةتقييموعواملتأّهلمعاييرجائزةلكل•

.الجوائزفيالمشاركةطلباتلتقديمرسوميوجدال•

الواحدةلمؤسسةلواحدطلبقبولسيتملكنالجوائز،منمختلفةلفئاتطلباتعدةتقديمللمؤسسةيمكن•

.واحدمشتركطلبتقديميمكنمتعددة،مشتركةخدماتمراكزللمؤسسةكانإذافئة،كلفي

يااللكترونالموقععلىالمنشورالطلباتتقديمنموذجباستخدامالطلباتجميعتقديميجب•

(www.moi.gov.ae)

.الطلباتييمتقنموذجفيالمذكورةبالتعليماتوااللتزاماإلنجليزيةباللغةالطلباتجميعتقديميجب•

طرفبأيانةاالستعيجوزوالنفسه،الطلبمقدمقبلمنالطلبفيالمقدمةالمعلوماتجميعتعبئةيجب•

.الطلباتلتعبئةخارجي

ضمنssaward@moi.gov.aeالعنوانعلىاإللكترونيالبريدطريقعنالطلباتتقديميجب•

.للتقديمالنهائيالموعدبعدتقدمطلباتأيقبوليتمولنالمحدد،الوقت

.الطلباتلتقديمالنهائيالموعدبعدطلبأيتحديثأوتعديليمكنال•

لمقدمةاالمعلوماتصحةلتأكيدالطلبمعلهالمصرحالشركةمسؤولقبلمنموقعإقرارإرفاقيجب•

.الطلبفي

. ssaward@moi.gov.aeيجب إرسال أية استفسارات بخصوص الجوائز أو الطلبات إلى•

الشروط واألحكام. 6

تقديم الطلب



الشروط واألحكام. 6

تقييممرحلةاللخكانسببأليالمكتملةغيرأوالتأهيللمعاييرالمستوفيةغيرللطلباتالنظريتملن•

.الطلبات

.واكتمالهاالتأهيللمعاييرطلباتهماستيفاءتؤكدالطلباتمقدميإلىرسالةإرسالسيتم•

.لتقييمهاالتحكيملجنةإلىالمقبولةالطلباتتحويلسيتم•

على2018أغسطس30thبتاريخجائزةفئةلكلالنهائيةللمرحلةالمرشحينعناإلعالنسيتم•

(www.moi.gov.ae)اإللكترونيالموقع

.مرئيةةمكالمخاللمنالتحكيملجنةعلىطلباتهمعرضالنهائيةللمرحلةالمرشحينعلىسيتعين•

ويتمتعكما،المصالحفيتضاربحصولعدمطلبكلتقييمعندالتحكيملجنةأعضاءتوزيعسيضمن•

.المهنةوأخالقياتوالعدالةالمهنيةمعاييربأعلىالتحكيملجنةأعضاء

.مباشرة  التقييمعمليةعلىأوالتحكيملجنةعلىالتأثيرمقدموهايحاولطلباتأياستبعادسيتم•

إطالعيتملنوالداخليةلوزارةخاصةملكيةونتائجهاالتقييموعمليةالترشيحاتمعلوماتمنكلتعتبر•

.عليهاالطلباتمقدمي

أهليةبشأنراتاستفساأيالداخليةوزارةتقبلولنللنقاش،قابلغيرقطعيا  التحكيملجنةقراريكون•

.نفسهاالجائزةأوتقييمهاأوالطلباتاكتمال

عملية التقييم



الشروط واألحكام. 6

2018أكتوبر4thبتاريخالفائزينعناإلعالنسيتم•

المؤتمرفيسيقامالذيالجوائزتوزيعحفللحضورالفائزةالمؤسسةممثليمناثنيندعوةسيتم•

سفرتكاليفالداخليةوزارةوستتحمل.2018أكتوبرفيأبوظبيإمارةفيالمشتركةللخدماتالحكومي

استخراجعنمسؤولونالمؤسسةممثلواسيكونبينما،(اإلقامةوتكاليفالتذاكرمثل)المؤسسةممثلي

.بهمالخاصةالسفرتأشيرات

مستوفيةيرغالترشيحاتأنالطلباتتقييممنتبينإذاجائزة،أيإلغاءللجائزةالمنظمللفريقيحق•

.الجائزةلمعايير

الجائزة

بلقِ منإالالطلباتمراجعةيتمولنكاملة،بخصوصيةالمقدمةالمعلوماتجميعمعالتعاملسيتم•

.فقطالتحكيملجنةوأعضاءالداخليةوزارةموظفي

فيبحقهاةالداخليوزارةوتحتفظالمقدمة،الطلباتمحتوياتعنالنشربحقوقالطلباتمقدموايحتفظ•

.(الخ.يةالصحفوالبياناتالحالةودراساتالفيديوهاتمثل)ترويجيةألغراضالمحتوياتهذهاستخدام

سةالمؤساسماستخدامسيتمبالجائزة،فوزهاأوالنهائيةللمرحلةالمؤسساتإحدىوصولحالفي•

ستغطييالتاالعالموسائلقبلمنأومباشرة  الداخليةوزارةقبلمنسواءالجائزة،لبرنامجللترويج

.الجوائزتوزيعحفل

اإلعالمائلوسطريقوعنالداخليةلوزارةااللكترونيالموقععلىالفائزينطلباتملخصنشرسيتم•

يفصريحبشكلذلكإلىاإلشارةيجبالطلب،فيسريةمعلوماتأيوجودحالوفيالمشاركة،

.الطلب

السرية


