
 

 

 

 

 وفق منهجية إدارة العمليات في مركز خدمات املرور والترخيصمعايير ضمان الجودة في تصميم العمليات 

 

 تحديد وتصنيف العمليات .1

  وزارة الداخلية بما تتضمنه من رؤية ورسالة  إستراتيجية)دراسة املدخالت الرئيسية الخاصة بتحديد وتصنيف العمليات مثل

  .(قياسات الرضا، الشكاوى والاقتراحات، مؤشرات ألاداء، الهيكل التنظيمي وإلادارات املعنية، إستراتيجيةوغايات وأهداف 

 تحديد الخدمات الرئيسية واملساندة. 

  تحديد وتصنيف كافة العمليات الرئيسية واملساندة التي تتم داخل املركز مع تحديد نقطة البداية والنهاية لكل عملية، ومجال

ويتم ذلك بالتنسيق املباشر مع كافة . طات التي تتكون منها العمليةالرئيسية للعملية، ومجموعة النشا وألاهدافتنفيذ العملية، 

 .إلادارات املعنية

 

 تصميم وتوثيق العمليات .2

 رئيس بأخذ املوافقة الرسمية على العملية من قبل ( بعد تحديد العمليات وتصنيفها) يقوم فريق محور الكفاءة وإلابداع في الخدمة

 . القسم املعني

 املسؤول عن العملية وعمل ما يلي القسمبعقد اجتماعات مع  اءة وإلابداع في الخدمةيقوم فريق محور الكف:  

o مثل )بحصر وتحديد وتحليل كافة املدخالت الالزمة لتصميم العملية  يقوم فريق محور الكفاءة وإلابداع في الخدمة

عاملين، شكاوى املتعاملين، نتائج وتقارير متطلبات ألانظمة إلادارية، نتائج احتياجات املتعاملين، نتائج قياس سعادة املت

ألاداء، نتائج التدقيق الداخلي، نتائج التقييم املؤسسية، اقتراحات املوظفين، نتائج تحليل التداخل بين العمليات، 

  .(، املوارد املطلوبة، الخوزارة الداخلية إستراتيجية

o ت املتوقعة من العملية ومدى عالقتها بمدخالت عملية بتحديد املخرجا يقوم فريق محور الكفاءة وإلابداع في الخدمة

  .أخرى 

o  وضمان عدم الازدواجية املركز تحديد التداخالت املمكنة بين العملية وباقي العمليات في.  

o تحديد املسؤوليات. 

o تحديد املوارد الالزمة. 

o تحديد النماذج املستخدمة. 

o تحديد املرجعية القانونية. 

o تحديد مخرجات العملية. 

o وصف العملية. 

o خريطة العملية. 

o مقاييس أداء العملية. 

 دولة إلامارات العربية املتحدة                                                                                        

 وزارة الداخلية

                          القيادة العامة لشرطـة الفجيــرة                                                                                              

 إلادارة العامة للعمليات الشرطية

 مركز خدمات املرور والترخيص



o تحديد مالك العملية واملسؤوليات واملهام املتعلقة بها. 

o تحديد مؤشرات أداء العملية بما فيها الوقت الالزم لتنفيذ النشاطات ضمنها. 

o إعداد النماذج الالزمة لتنفيذ العملية. 

 مراجعة العملية والتأكد من مالءمتها. 

 بالعملية املعني رئيس القسمبرفع التصميم ألاولي ل محور الكفاءة وإلابداع في الخدمة يقوم فريق.  

  مع مالك العملية بمراجعة التصميم وتعميمه على الجهات الداخلية والخارجية املعنية بالعملية الستالم  رئيس القسم املعنييقوم

 .مالحظاتهم عليها

 للتغذية الراجعة دمةيقوم فريق محور الكفاءة وإلابداع في الخ 
ً
  .بالتنسيق املباشر مع مالك العملية بتعديل التصميم وفقا

  باعتماد تطبيق العملية بشكل تجريبي لفترة زمنية محددة وتدريب العاملين املعنيين بالعملية على آلاليات  رئيس القسم املعنييقوم

  .املتبعة في تطبيق العمليات الجديدة واملعدلة

  بعد فترة زمنية محددة من التطبيق التجريبي بقياس أثر تطبيق العملية بعدد من  الكفاءة وإلابداع في الخدمة يقوم فريق محور

استبيانات رأي املتعاملين والاطالع على نتائج قياس رضا املتعاملين واملوظفين واقتراحاتهم وشكاويهم املتعلقة بالعملية، )الطرق مثل 

   .وملالك العملية رئيس القسم املعنيورفعها ( إلغائهاو تحسينها أو وتقديم توصيات باإلبقاء عليها أ

  لفريق محور الكفاءة وإلابداع في الخدمةيراجع مالك العملية التوصيات ويقدم مالحظاته 

  بناًء على التوصيات باعتماد العملية فريق محور الكفاءة وإلابداع في الخدمةيقوم. 

  بتطبيق العملية بشكل شمولي رئيس القسم املعنييقوم. 

 


