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 ______________________________________________________المقدمة .1

 جديدة وقنوات نوافذ فتح عل  الدائرة وتحرص للمتعاملي ، ومتميزة عالية جودة ذات خدمات وتوفير وتطوير تحسعععععععععععععي  إل  دائرةال تسععععععععععععع  

 تقديم في قدراته من االسععععععتفادة يضععععععمن بما باإلمارة الخاص القطاع مع الشععععععراكة تفعيل خالل من املتعاملي ، ورغبات احتياجات مع تتالءم

 .وجه أكمل عل  املتعاملي  احتياجات يلبى الذي بالشكل الدائرة للمتعاملي  خدمات

 
 
 الدعم اشكال كافة وتقديم لديها، املعتمدين الوكالء مراكز عبر املقدمة الخدمات وتطوير لتنمية دائرة،ال به تقوم الذي الدور  من وانطالقا

  الخدمة، بجودة االرتقاء يضععععععمن وبما املراكز، لجميع واملسععععععاندة
 
 ولحكومة خاصععععععة بصععععععفة للدائرة االسععععععتراتيجية والغايات لألهداف وتحقيقا

 لجميع االول  املرجع بمثابة ليصعععععععععععععبح الخدمات، تعهيد دليل وتطوير اعداد عاتقها عل  الدائرة اخذت ذلك ولتحقيق عامة، بصعععععععععععععفة عجما 

  العاملة املراكز
 
 .الدائرة مع استراتيجية شراكة في الدخول  في الراغبة املراكز أو حاليا

 وتحديد املراكز، عمل تنظم ال  اضععععععععافة املعتمد، الوكيل عمل تنظم التي واملعايير والضععععععععواب  واالجراءات االرشععععععععادات جميع الدليل يشععععععععمل

 .دائرةال تقدمها التي الحكومية الخدمات لتعهيد العامة السياسة ورسم االطراف، لجميع والواجبات الحقوق 

 

 _____________________________________________________التعريفات .2

 يكو  للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الدليل املعاني املخصصة لها أدناه ما لم يدل السياق عل  خالف ذلك:

 املصطلح التعريف

 الدائرة .عجمان-االقتصادية بامارة دائرة التنمية  

وتفويض خدماتها  الوثيقة الصادرة عن الدائرة وتتضمن جميع االشتراطات واملعايير املنظمة إلجراءات تعهيد

 الخدمات.لشركات ومؤسسات القطاع الخاص وآلية الرقابة على جودة ومستوى تقديم تلك 
 التفويض دليل

وإصدار الرخص والتصاريح  االقتصاديةبشأن تنظيم ممارسة األنشطة  دائرةالبها تقوم  التياملهام 

شركات القطاع الخاص تقديمها للمتعاملين نيابة عن  تفويض والتي يتم الساريةلتشريعات وفقا ل االقتصادية

 .تعامليهامبهدف تلبية احتياجات وتوقعات  بها،واملالحق املرفقة  باالتفاقيةوفقا ملا هو مبين  الدائرة،

 الخدمة

 أو اإلمارة  في االقتصاديالنشاط  ممارس يأو  املستفيدين من خدمات الدائرة من املستثمرين
ً
سواء أفرادا

 وممثليهم. شركات
 املتعاملي 

كالهاتف أو الرسائل النصية أو البريد يمكن من خاللها تقديم خدمات الدائرة للمتعاملين  التيالوسائل 

اإللكتروني أو املوقع اإللكتروني أو التطبيقات الذكية على األجهزة املحمولة أو أجهزة الخدمة الذاتية أو مراكز 

 ملزودي الخدمات.تقديم الخدمة التابعة للدائرة أو 

قنوات تقديم 

 الخدمة

املقررة ، واملوضحة بهذا  واالشتراطاتتقديم خدمات الدائرة وفقا للضوابط املنشأة لخاصة املصرح لها 

 الدليل.
 الوكيل املعتمد

 مركز الخدمة   الخدمات. املتعاملين وتقديم باستقباليقوم من خالله الوكيل املعتمد  الذياملقر 

 موظفي الخدمة   التابعين للوكيل املعتمد املنوط بهم تقديم الخدمات لجمهور املتعاملين بمراكز الخدمة.املوظفين 
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 ويتوجب علىم عمل الوكالء املعتمدون، يتنظ الدائرة بغرضهي مجموعة االشتراطات والضوابط التي تقررها 

الوكيل املعتمد االلتزام بتطبيقها وتوفيرها باملركز أو املراكز التابعة له بما يضمن تحقيق مستوى عالي لجودة 

 الخدمات ويسهم في تحقيق رضا املتعاملين.

معايير الوكيل 

 املعتمد

فترة  هي مجموعة املقاييس واملعايير التي يتم وضعها من قبل الدائرة لقياس مستوى جودة الخدمات، خالل

 ملستهدفات محددة.
ً
 زمنية محددة ووفقا

 املؤشرات

 التشغيلية

به الغرامات املالية من مالحقها واملبين  أيتفويض الخدمات أو  اتفاقيةجدول الجزاءات التعاقدية املدرج 

املقرر  املستوى التعاقدية الوكيل املعتمد بالتزاماته  حال إخالل فيالتي يتم فرضها من قبل الدائرة  توالجزاءا

 الخدمات.لجودة 

 جدول املخالفات

 بشروط إخالله أو  املخالفات من أي ارتكابه حال في املعتمد الوكيل على احتسابها يتم التي العالمات مجموعة

 عليها. الخدمات املتفق تقديم ومستوى 
 النقاط السوداء

 النقاط البيضاء  عليها املتفق الخدمات تقديم ومستوى  التزامه بشروط نظير  املعتمد منحها للوكيل يتم التي العالمات مجموعة

 
ً
قيام مركز الخدمة بتسليم املعنين بالدائرة لجميع املعامالت املنفذة عبر قنوات تقديم الخدمة التابعة له ووفقا

 إليها. استناداللدورية املقررة على ان تشمل جميع الوثائق واملستندات التي تم تقديم الخدمة 
 املعامالتتسليم 

 التي واملستهدفات واالشتراطات املعايير  يتطبيق الذي يلتزم املتميز  املعتمد للوكيل منحها يتم سنوية جائزة

 الدائرة.  تقررها

الوكيل جائزة 

 املتميز

 ملجموعة املعايير واالشتراطات 
ً
التصنيف الذي تضعه الدائرة لتحديد فئات الوكالء املعتمدون وفقا

 تقررها الدائرة.والضوابط التي 
 تصنيف املراكز

 

 

 ________________________________________________الهدف من الدليل  .3

 

 الخاص للقطاع التابعة للمراكز الخدمات بتفويض املتعلقة واالجراءات والسياسات واملعايير الشتراطاتمرجعية موحدة لتوفير  .1

  .للمتعاملي  الدائرةخدمات  لتقديم معتمد كوكيل العمل في والراغبة

 .  املعتمدو  الوكالءال  تفويض خدمات الدائرة ومراحل اجراءات  يبي  شامل عمل إطار .2

 تقييم املراكز التابعة ملؤسسات وشركات القطاع الخاص والراغبة في تقديم خدمات الدائرة. في والنزاهة الشفافية قيم إعالء .3

في  الوضوح عدم أو التفاهم سوء عن تنتجقد  التي املشكالت تجنبنظيم العالقة بي  الدائرة والوكالء املعتمدو ، وبما يضمن  .4

 .املهام واملسؤوليات أو االلتزامات بي  الطرفي 

ر تكريم املراكز املتميزة، صنيف الوكالء املعتمدو  وكيفية التعامل مع كل فئة، واليات ومعايير التقييم، اضافة ال  اليات ومعاييت .5

 وبما يضمن تشجيع وتحفيز املراكز لتحقيق املستهدفات التي تضعها الدائرة وبما يحقق سعادة املتعاملي .
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 ______________________________________________نطاق تطبيق الدليل  .4

 التشريعات مع يتماش ى وبما واليات، اجراءات من الخدمات بتلك يتصل وما دائرة،ال تقدمها التي الخدمات عل  الدليل هذا أحكام تطبق

 .الدائرة لعمل املنظمة واللوائح والقواني 

 

   __________________________________________________المسؤوليات .5

  يلي:تكو  مسؤوليات تطبيق الدليل كما 

 

 المدير العام  5.1

  تفويض الخدمات. دليل اعتماد .1

 اتفاقيات تفويض الخدمات للمراكز التابعة للوكالء املعتمدو .توقيع  .2

 .الدليل لتنفيذ الالزمة والبشرية واملادية املالية املوارد اعتماد .3

 امليدانيةعتماد تقارير الزيارات مراجعة وا .4

 

 لجنة تقييم المراكز 5.2

 .معتمد كوكيل للعمل املؤسسات أو الشركات من الواردة الطلبات استقبال .1

 .الخدمة ملراكز امليدانية الزيارات لتنفيذ املؤسسات أو الشركات مسؤولي مع التنسيق .2

  املراكز وتقييم الخدمة ملراكز امليدانية الزيارات تنفيذ .3
 
 .الخدمات تفويض دليل ضمن الواردة واملعايير لالشتراطات وفقا

 ععععدم او بعععاالعتمعععاد والتوصعععععععععععععيعععةومن ثم ال  رئيس العععدائرة  الععععام، للمعععدير املراكز تقييم ونتعععائج امليعععدانيعععة الزيعععارات بنتعععائج تقعععارير رفع .4

 .للمراكز االعتماد

 .الالحقة التقييمية الزيارات تنفيذ اعادة ملتابعة بالدائرة التنظيمية الوحدات مع التنسيق .5

 .املتميز الخدمة مركز جائزة معايير تطبيق من للتحقق للمراكز الدوري التقييم .6

 .املتميز املركز بجائزة الفائز املركز وتكريم الجوائز توزيع عل  االشراف .7

 .اختصاصاتها ممارسة خالل لها يظهر ما ضوء عل  التقييم ومعايير االعتماد وشروط الخدمات دليل تطوير بشأ  املقترحات تقديم .8

 .الخدمة ايقاف ومراحل اجراءات ومتابعة املعتمد الوكيل انسحاب طلبات استقبال .9

 

 ادارة عالقات المتعاملين  5.3
 

 لهذا الدليل .1
 
 .رقابة جودة الخدمات املقدمة عبر الوكالء املعتمدو  وفقا

املشعععععععععععععاركة مع الوحدات التنظيمية والوكالء املعتمدو  لتطوير رحلة املتعامل لدحصعععععععععععععول عل  الخدمات عبر املراكز التابعة للوكالء  .2

 املعتمدو .
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  .الالزمة لرصد التحديات واملعوقات التي تواجه املتعاملي املتسوق السري وزيارات تنفيذ الزيارات امليدانية  .3

 .قياس نتائج املؤشرات التشغيلية الواردة بهذا الدليل .4

 .مستوى جودة الخدمات املقدمة عبر الوكالء املعتمدو   تحديداملتعاملي  بشكل دوري ل رؤىاستطالعات مسوحات و تنفيذ  .5

الواردة من املتععاملي  مع املراكز التعابععة للوكالء املعتمعدو  والعمعل عل  حلهعا بعالتنسعععععععععععععيق مع اسعععععععععععععتالم الشعععععععععععععكعاوى واالقتراحعات  .6

 الوحدات التنظيمية بالدائرة او مع الوكالء املعتمدو  وبما يحقق رضا املتعاملي  عن منظومة ادارة العالقة مع املتعاملي .

 املراكز. ألداءوتضمينها بنتائج املؤشرات التشغيلية  رفع التقارير الدورية للوحدات التنظيمية وللقيادة العليا .7

التي بموجبهعععا تم  التنسعععععععععععععيق مع الوحعععدات التنظيميعععة بعععالعععدائرة لتطبيق الغرامعععات بحق املراكز املخعععالفعععة لنصعععععععععععععوص االتفعععاقيعععات .8

 ليهم.تفويض الخدمات إ

 

 ادارة التسجيل التجاري  5.4

وكيفية تقديم الخدمات  باإلجراءاتامهم التام والكامل املعتمدو  وبما يضعععععمن املة للوكالء تدريب موظفي مراكز الخدمة التابع .1

 .للمتعاملي 

 ا يؤهلهم من تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية.التدريبية التخصصية للموظفي  بم تقديم الدورات .2

 لتقديم الخدمات. تنفيذ االختبارات الالزمة للتحقق من كفاءة وجاهزية موظفي الوكيل املعتمد .3

 منح الصالحيات التي تمكن موظفي مراكز الخدمة من الدخول ال  االنظمة االلكترونية لتقديم الخدمات للمتعاملي . .4

توفير السياسات واالليات وادلة االجراءات ملوظفي مراكز الخدمة التابعة للوكالء املعتمدو ، وبما يمكنهم من تقديم الخدمات  .5

 
 
 اسات املعتمدة.والسي لآللياتوفقا

 للسعععععياسعععععات واالليات  .6
 
االشعععععراف عل  الخدمات املقدمة عبر املراكز التابعة للوكالء املعتمدو  للتحقق من تقديم الخدمات وفقا

 واالجراءات املعتمدة.

 .ياسات واجراءات واليات تقديم الخدمة بالتنسيق مع ادارة عالقات املتعاملي ستطوير  .7

قات التي تواجه املتعاملي  ذات الصعععععععععلة بسعععععععععياسعععععععععات واجراءات وخطوات تقديم الخدمات والعمل االطالع عل  التحديات واملعو  .8

 عل  اتخاذ االجراءات التحسينية باملشاركة مع ادارة عالقات املتعاملي  وبما يضمن تيسير رحلة املتعامل. 

وكالء املعتمدو ، والتنسععععععععيق مع ادارة عالقات مراكز الخدمة التابعة لل ألداءاالطالع عل  التقارير ونتائج املؤشععععععععرات التشععععععععغيلية  .9

 املتعاملي  والعمل عل  اتخاذ االجراءات التحسينية وبما يضمن تيسير رحلة املتعامل

تطوير وتحسعععععععععععععي  جودة الخعععدمعععات املقعععدمعععة عبر مراكز الوكالء لسعععععععععععععععات وتنفيعععذ املقعععارنعععات املعيعععاريعععة املمعععار  أفضعععععععععععععععلاالطالع عل   .10

 املعتمدو .

بي  الوكالء املعتمدو  والوحدات التنظيمية بالدائرة وبما يضععععععععمن تقديم الدعم وتنفيذ اللوائح والقواني  العمل كحلقة وصععععععععل  .9

 املنظمة لعمل الوكالء املعتمدو .

 إخطار الوكالء املعتمدو  بأية تعديالت او تحديثات عل  الخدمات. .10

 املعتمدو .وضع االليات واالجراءات املنظمة لعمل املراكز التابعة للوكالء  .11

  .التنسيق مع الوكالء املعتمدو  وتطوير وتحسي  جودة الخدمات املقدمة للمتعاملي  .12
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 ادارة االستراتيجية والتميز المؤسسي 5.5

 .9001/2015مراجعة الدليل والتحقق من التوافق مع متطلبات نظام الجودة الشاملة ومعايير االيزو  .1

 .وتحسي  جودة الخدمات تطوير في الدليل تطبيق أثر لقياس املتعاملي  عالقات ادارة مع التنسيق .2

 .املعتمدة الداخلي التدقيق عملية بحسب الزمني البعد وفق والوقائية التصحيحية اإلجراءات تنفيذ متابعة .3

 للدليل والتحقق من التحديث الدوري وبما يضمن التوافق مع  السنوية للمراجعة املتعاملي  عالقات ادارة مع التنسيق .4

.
 
  ما هو مطبق فعليا

 

 ادارة التسويق واالتصال المؤسسي 5.6

 االشراف عل  التصاميم والديكورات الخاصة باملراكز والتحقق من املطابقة مع الهوية املؤسسية للدائرة. .1

 .التسويقية الخطة اعدادالتنسيق مع املراكز والعمل عل   .2

 .للدائرة املؤسسية الهوية من والتحقق والترويجية التسويقية بالحمالت الخاصة التصاميم مراجعة .3

 الوكالء املعتمدو . مع والترويجية التسويقية الحمالت تنفيذ متابعة .4

 .بالدائرة الخاصة القنوات عبر وترويجية تسويقية حمالت تنفيذ .5

 .والترويجية التسويقية الحمالت بنتائج الخاصة التقارير اعداد .6

 

  تقنية المعلوماتادارة  5.7

  

 بالتنسيق مع لجنة تقييم املراكز ورفع تقارير عن مدى جاهزية املراكز  التشغيل قبل للمراكز التقنية البيئة تقييم .1

 .لتقديم الخدمات من ناحية البيئة التقنية واالجهزة واملعدات واملدحقات

 خدماتهم. املنتهية او املستقيلي  املوظفي  عن الصالحيات والغاء الجدد املوظفي  وصالحيات حسابات توفير .2

 وحلها. التقنية املشاكل استقبال .3

 عملها. وجودة االنظمة سير متابعة .4

 االنظمة. من توفير تقارير االداء .5

 

 مكتب الشؤون القانونية 1.8

 

 .في ضوء التشريعات والقواني  املحلية االتفاقيات مراجعة .1

 .مدى تماشيها مع بنود االتفاقيات املعتمدةلمراكز والتحقق من الغرامات واالنذارات املحررة ل ابداء الرأي بشأ  .2

 .وفق األنظمة والتشريعات املعمول بها في الدائرة واالتفاقيات العقود فسخابداء الرأي بشأ   .3

 .املعتمدو  املنازعات والخالفات التي قد تنشأ بي  الدائرة والوكالء ابداء الرأي بشأ   .4
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 إدارة الموارد البشرية 5.9

 .والسلوك السيرة حسن لشهادات املركز موظفي تقديم من للتحقق الخدمة كزامر  مع التنسيق .1

 توفير املوافقات االمنية ملوظفي املراكز. .2

 .التنسيق مع ادارة التسجيل التجاري لتنفيذ الدورات التدريبية املقررة ملوظفي املراكز .3

 .للعمل عل  تقديم خدمات الدائرة االشراف عل  منح موظفي املراكز شهادة اجتياز االختبارات الخاصة بالجاهزية .4

ومدى توافر املؤهالت العلمية املرشعععععحي  للعمل بمراكز الخدمة، التحقق من مطابقة املعايير واالشعععععتراطات الخاصعععععة باملوظفي   .5

 .والخبرات العملية

 

 

 قسم الشؤون المالية 5.10

 الرسوم تحصيل اجهزة توفير متابعة .1

 كفاءتها من والتحقق املعتمدة القنوات عبر الرسوم بتحصيل الخاصة االختبارات اجراء .2

  التصحيحية االجراءات ووضع الرسوم بتحصيل الصلة ذات املعوقات متابعة .3

 املشتركة التقارير ورفع املالية املؤشرات قياس .4

  االطراف بي  والعموالت االيرادات تحويل عمليات من التحقق .5

 للمتعاملي  الخطأ بطريق املحصلة الرسوم استرجاع عمليات متابعة .6

مراجعة املخالفات والغرامات التي يتم تطبيقها عل  املراكز بالتنسعععععععععععععيق مع ادارة عالقات املتعاملي  وادارة التسعععععععععععععجيل التجاري،  .7

  والتحقق من مطابقة الغرامات ملا هو منصوص عليه باالتفاقيات املبرمة.
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 _________________________________________االشتراطات والمعايير العامة .6

 العامة  االشتراطات 6.1
 

امية رغب في العمل كوكيل معتمد لتقديم خدمات الدائرة للمتعاملي  توفير مجموعة من الشروط واالحكام االلز تيتوجب عل  اي منشأة 

 منها رفض طلب يترتب عل  عدم توفر أوالتي 
 
 التالي:وهي عل  النحو  االعتماد،يا

 

 )ال يتم منح املركز املوافقة املبدئية اال بتوفرها كاملة( الشروط العامة

 غير مطابق مطابق الشروط العامة م

   .رئيس ي شارع عل  املركز يقع أ  1

   .مربع قدم 5000 عن املركز مساحة تقل ال أ  2

   .املتحدة العربية االمارات دولة مواطني الشركة أو املؤسسة من مالك يكو   ا  3

  ساعة 12و االسبوع في ايام ستةيعمل املركز ملدة  ا  4
 
   .يوميا

   تتوفر خبرات سابقة للمركز. 5

   عدد الكاونترات الخاصة بتقديم خدمات الدائرة ال تقل عن خمس كاونترات. 6

 

 المعايير العامة 6.2

 توفير للمتعاملي  الدائرة خدمات لتقديم معتمد كوكيل العمل في ترغب مؤسسة أو شركة اي عل  االشتراطات العامة يتوجبباإلضافة إل  

املخولة بتقييم و  لجنة تقييم املراكزاملوضحة أدناه واملحددة  وفقا لألوزا  املشار إليها قرين كل معيار، حيث تقوم  مجموعة من املعايير 

ال تقل النتيجة النهائية يجب  بحيثاملؤسسات والشركات الراغبة في العمل كوكيل معتمد للدائرة بتقييم املراكز وتحديد نتيجة التقييم 

خاذ القرار استيفاء املعايير  التي عل  ضوئها يتم ات % من اجمالي النقاط ، ويتم منح مهلة للمتقدمي  لتنفيذ املتطلبات او80للتقييم عن 

 عتماد املركزي بقبول أو رفض االنهائ

 %(80املعايير العامة )يجب الحصول عل  نسبة ال تقل عن 

%(20معايير البيئة الخارجية ) م  
الوزن 

 الفرعي
 النتيجة

%( من 80سيارات ضمن نطاق املركز او محيطة مدفوعة او مجانية وبما يكفي لنسبة ) مواقف توفير 1

 املتعاملي  بالساعة.متوس  عدد 

8%  

  %2 الهمم ال يقل عن موقف واحد. ألصحابتوفير مواقف  2

  %5 .املركز موقع نطاق في عامة مواصالت توفر 3

  %5 وجود لوحات ارشادية للداللة عل  موقع املركز بالشوارع الرئيسية املؤدية للمركز. 4

  %20 االجمالي
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%(45معايير البيئة الداخلية ) م  النتيجة الوزن الفرعي 

1 
 مسجد توفر حال في ويستثنى شرط وجود مصل  ومصل ، للرجال واخرى  للسيدات مياه دورات توفير

 .م 500املركز بععععععع  محي  في
5%  

 ملساحة املركز وحجم الخدمات املتوقع. 2
 
  %5 توفير نظام تكييف مناسب وفقا

  %3 لتسهيل حركة اصحاب الهمم. جاهزية املدخل واملرافق الداخلية للمركز 3

  %3 .واملرافق والوحدات االقسام عل  للداللة ارشادية لوحات توفر 4

  %5 .توفر مكتب ملشرف الدائرة مع رب  طلبات مراجعة املشرف بنظام تنظيم االصطفاف 5

6 
 مع خدمة تقديم منفذ() نقطة كل عل  املقدمة الخدمات عل  املتعاملي  رضاء قياس اجهزة توفير

 للدائرة االلكترونية باألنظمة ربطها
5%  

7 

باملركز مع توفر شاشات لعرض االرقام بجميع اركا  ( Q system)توفر نظام لتنظيم االصطفاف 

املركز، عل  ا  يتم استخدام النظام املعتمد بالدائرة، ويمكن االستثناء من ذلك في حال وجود نظام 

منح الدائرة صالحيات الدخول عل  النظام للتمكن من استخراج معتمد لدى املركز شريطة ا  يتم 

 .التقارير واالطالع الدوري عل  املؤشرات والنتائج الخاصة بزمن االنتظار وزمن تقديم الخدمة

5%  

8 
( مقاعد 5توفر مقاعد مريحة النتظار املتعاملي ، بنسبة تتناسب مع عدد الكاونترات وبواقع عدد )

 خدمة  انتظار لكل كاونتر
5%  

  %2 % من مقاعد االنتظار للسيدات10تخصيص نسبة  9

  %2 ا  تتوفر ضيافة مجانية )الشاي والقهوة والتمر واملاء( بشكل مستمر  10

  %5 .توفر مكتب لالستقبال مع توفير موظفي  في االستقبال طيلة ساعات العمل، املعلن عنها 11

  %45 اإلجمالي

 

%(15)معايير املوظفين  م  النتيجة الوزن الفرعي 

1 
اجادة املوظفي  لكل من اللغة العربية واالنجليزية عل  االقل ويفضل تواجد موظفي  ممن يجيدو  

 لغات اخرى مثل االوردو.
5%  

2 
ا  ال تقل مؤهالت موظفي املركز )مقدمي الخدمة( عن شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها، ويكو  

 في نفس املجال. لديهم خبرات سابقة
5%  

3 
وجود مشرف او مدير للمركز خاص بخدمات التسجيل والتراخيص شريطة اتقانه للغة العربية 

 واالنجليزية وتناسب املؤهالت العلمية لديهم مع خدمة العمالء.
5%  

  %15 اإلجمالي
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%(20معايير االجهزة وامللحقات التقنية ) م  النتيجة الوزن الفرعي 

1 
هوية وجهاز توقيع  وقارئ ( A4ذلك طابعة )ك( و آليتوفير املدحقات الالزمة )ماسح ضوئي لكل حاسب 

 للمواصف وقارئ الكتروني 
 
 ات املقررة من قبل ادارة تقنية املعلومات بالدائرةباركود عند الحاجة وفقا

10%  

2 

عل  كل جهاز  (Windows 8.0 or above)ويندوز توفير اجهزة حاسب الي متقدمة تعمل بنظام تشغيل 

الحماية الالزمة من وكذلك توفير انظمة  (Google Chrome)او انظمة االوفيس، ومتصفح انترنت 

 .(Antivirus) .االلكترونية باألنظمةالبرامج الخبيثة أو الضارة 

5%  

  %5 اجهزة حاسب الي( 4لكل  MB 16( بسرعة كافية )ADSL) (4G or 3Gتوفير خ  انترنت ثابت ) 3

  %20 اإلجمالي

 

 

 

 

 _______________________________________اجراءات ومراحل اعتماد الوكيل .7

 ، وتوفير املستندات والوثائق التالية:ما يل  من خطوات  في العمل كوكيل معتمد لتقديم خدمات الدائرة اتباع  ةالراغب املنشأةيجب عل  

 رسمي  املنشأة بطلبتقدم  .1
ً
 املستندات والوثائق التالية: بهللدائرة مرفقا

 نبذة عن املؤسسة او الشركة )مركز الخدمات(، مقدمة الطلب عل  ا  تشمل الخبرات السابقة لها في نفس املجال. .أ

 دائرة.الورة عن الرخصة التجارية للشركة او املؤسسة )مركز الخدمات(، صادرة عن ص .ب

 دراسة جدوى شاملة عن املشروع. .ج

 املتوقع عل  خدمات الدائرة.دراسة حجم الطلب  .د

 دراسة عن الطاقة االستيعابية للمركز. .ه

 به مساحة مركز الخدمة عل  اال تقل املساحة عن  التصميم الداخلي والخارجي للمركز .و
 
 .قدم مربع 5000موضحا

 

 :باآلتييتم تحويل الطلب واملستندات املرفقة به الى لجنة تقييم املراكز والتي تقوم بدورها  .2

 ( اعاله.1من توفر املستندات املذكورة في البند )التأكد  .ز

القيععام بزيععارة مركز الخععدمععات الراغععب في العمععل كوكيععل معتمععد وبحضعععععععععععععور اغلبيععة اعضععععععععععععععائهععا للتععأكععد من توافر املعععايير  .ح

 دليل.واالشتراطات املذكورة في ال

من هععذا التقرير مالحظععات الدجنععة تقوم الدجنععة برفع تقرير شععععععععععععععامععل بععالزيععارة امليععدانيععة ملععدير عععام الععدائرة عل  ا  يتضععععععععععععع .ط

 وتوصياتها.

اعاله خالل مدة ال تتجاوز خمسعععععععععععععة ايام ج( أ، ب، يجب عل  لجنة تقييم املراكز االنتهاء من مهامها املذكورة في البنود ) .ي

 عمل.

 

 اعتماد تقرير الزيارة امليدانية والتوصيات من قبل املدير العام مع مراعاة ما يلي: .3

ععانعععت التوصعععععععععععععيعععة  -أ بعععاملوافقعععة يتم رفع تقرير لرئيس العععدائرة بمعععدى توافر الشعععععععععععععروط والضعععععععععععععواب  واملععععايير في مركز في حعععال كع

 .الخدمات لدحصول عل  موافقته املبدئية
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في حال كا  االعتماد النهائي بالفرض من املدير العام او رئيس الدائرة يتم اخطار الشعععركة او املؤسعععسعععة )مركز الخدمات(،  -ب

 .قة عل  ا  تكو  مسببةبعدم املواف التفويضطالبة 

 

افقة رئيس الدائرة املبدئي في .4 افقة املبدئية على برس       مركز الخدماتة يتم تزويد حال مو الة رس      مية من الدائرة متض      منة املو

افقة املبدئية  من تاريخ املو
ً
 .ان يتم اتخاذ االجراءات واملهام املذكورة ادناه خالل مدة ال تتجاوز ستين يوما

 الخدمات من تجهيز مقره حسب الشروط الواردة في دليل تفويض الخدمات.انتهاء مركز  .أ

تقوم ادارة املوارد البشععععرية بالدائرة بالتنسععععيق مع مركز الخدمات للتحقق من تقديم موظفي املركز لشععععهادات حسععععن السععععيرة  .ب

 والسلوك، عل  ا  تكو  صادرة عن الجهات الرسمية بالدولة.

 الخطة التدريبية وتدريب موظفي املركز. إلعدادلدائرة بالتنسيق مع مركز الخدمات تقوم ادارة التسجيل التجاري با .ج

ختبار فانه ال قياس مسععععععععععععتوى جاهزيتهم لتقديم الخدمة وفي حال عدم اجتياز املوظف لو  املتدربو  الختبار  يخضععععععععععععع املوظف .د

 اخر ليتم تدريبه.يتعي  عل  مركز الخدمات اعادة تدريب املوظف والتقدم لالختبار او توفير موظف 

تقوم ادارة التسعععععععععععععجيععل التجععاري بععالععدائرة بتسعععععععععععععليم موظفي املركز الععذين تمكنوا من اجتيععاز االختبععارات شعععععععععععععهععادة معتمععدة من  .ه

 الدائرة.

تقوم ادارة التسععععويق واالتصععععال املؤسععععسعععع ي بالتنسععععيق مع مركز الخدمات العتماد التصععععاميم ومتابعة توفير الهوية املؤسععععسععععية  .و

 مركز الخدمات الداخلية والخارجية. للدائرة ضمن بيئة

تقوم ادارة تقنية املعلومات بالتنسعععععععععيق مع مركز الخدمات للتحقق من تهيئة البيئة التقنية واالجهزة واملعدات واجراء اختبار  .ز

 عملي عل  االنظمة والصالحيات. 

 تقوم ادارة الخدمات املساندة بتوفير اجهزة الدفع الالزمة ملركز الخدمات. .ح

 

افقة النهائية من رئيس الدائرة يجب مراعاة االتي:لحصول  .5  املركز على املو

 .تقدم مركز الخدمات بطلب رسمي للدائرة يفيد باستيفائه لجميع الشروط واملعايير املعتمدة في الدائرة -أ

من االنتهاء  والتأكدمن اسععتيفائه لجميع الشععروط واملعايير املعتمدة في الدائرة  والتأكدتقوم لجنة تقييم املراكز بزيارة املركز  -ب

 من تدريب املوظفي  وتجهيز البيئة التقنية الالزمة وغيرها من االشتراطات املذكورة في الدليل.

واملتابعة لحي   ركهالتدامالحظاتها وتوصعععععععععععععياتها بشعععععععععععععأ ها وارسعععععععععععععالها للمركز  بإعدادفي حال عدم جاهزية املركز تقوم الدجنة  -ت

 من جاهزيته تماما، وبخالف ذلك ال يتم استكمال االجراءات مع املركز. للتأكداالنتهاء من تصويبها ومن ثم اعادة زيارة املركز 

في حععال التزام املركز بععالشعععععععععععععروط واملعععايير تقوم الدجنععة برفع تقرير للمععدير العععام للعرض عل  رئيس الععدائرة لدحصعععععععععععععول عل   -ث

 النهائية للمركز. املوافقة 

 

افقة رئيس الدائرة النهائية يتم مراعاة االتي: .6  بعد مو

اخطار مركز الخدمات بموافقة الدائرة النهائية عل  ا  يقوم املركز بتزويد الدائرة بالضعععععععععععععما  البنكي ودفع الرسعععععععععععععوم املقررة  .أ

 خالل مدة ال تتجاوز اسبوع من تاريخ اخطاره باملوافقة النهائية.
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تقوم ادارة التسويق واالتصال املؤسس ي بالتنسيق مع مكتب الشؤو  القانونية لالنتهاء من اعداد االتفاقية وارسالها لدجهات  .ب

 الطرفي .بشأ ها ومن ثم توقيعها من كال تها ااجراء التخاذاملعنية حسب التشريعات املعمول بها في حكومة عجما  

الخعععدمعععات وتسعععععععععععععليم موظفي مركز الخعععدمعععات املعنيي  اسعععععععععععععم  بعععإطالقشعععععععععععععععارة االذ  بععععد توقيع االتفعععاقيعععة يتم اعطعععاء املركز ا .ج

 املستخدم والرقم السري الخاص به وصالحيات الدخول عل  انظمة الدائرة.

 

 :متابعة أداء املركز على النحو التالي .7

الدائرة  باشععععععععععتراطاتمن التزامه  للتأكدتقوم ادارة عالقات املتعاملي  وبشععععععععععكل دوري بعمل زيارات ميدانية ملركز الخدمات  .أ

ال  االتصععععععععععععععال الهععاتفي مع  بععاإلضععععععععععععععافععةمعهععا،  املوقعععةومعععاييرهععا املنصعععععععععععععوص عليهععا في دليععل تفويض الخععدمععات واالتفععاقيععة 

من جودة الخدمات املقدمة في املركز ورضا  للتأكداملتعاملي  او القيام بالتواصل معهم من خالل اية وسائل اتصال اخرى 

 .يهااملتعاملي  عل

قيعععام ادارة عالقعععات املتععععاملي  بعععالتنسعععععععععععععيق مع الوحعععدات التنظيميعععة االخرى بعععالعععدائرة برفع تقرير ملعععدير ععععام العععدائرة عن  .ب

 بالدليل، وذلك لقياس 
 
التي و رة خدمات جميع املراكز التابعة للدائ ةكفاءة جودمؤشعععععععععععععرات االداء التي سعععععععععععععيرد ذكرها الحقا

اقصاه العاشر من الشهر التالي لشهر التقييم وعرضه في اجتماع املجلس القيادي م خدمات الدائرة في موعد يتقدتقوم ب

 االعل  للدائرة، مع بيا  االنحرافات واسبابها واالجراءات التصحيحية لها.

قيام ادارة عالقات املتعاملي  باحتسعععععععععععععاب مبلس الغرامات املسعععععععععععععتحقة عل  مراكز الخدمات نتيجة عدم االلتزام باالتفاقية  .ج

املبرمة معها ودليل تفويض الخدمات وعدم تحقيق املسعععععععععتهدفات وذلك بشعععععععععكل شعععععععععهري، وبحد اق ععععععععع ى اليوم العاشعععععععععر من 

ق من صعععععععحة االحتسعععععععاب ومن ثم اخطار مراكز ق، وتحويلها ال  ادارة الخدمات املسعععععععاندة للتحالشعععععععهر التالي لشعععععععهر التقييم

 الخدمات املعنية بها من خالل ادارة التسجيل التجاري.
 

 ________________________________________لالستفساراتوات التواصل قن .8

 وضواب  التفويض عبر القنوات التالية: تواشتراطامنشأة التواصل مع الدائرة واالستفسار عن اجراءات  ألييمكن 

  80070مركز عجما  لالتصال الحكومي املوحد عبر الهاتف املجاني. 

  7033888-06البدالة الرئيسية للدائرة عبر الهاتف. 

 يق الهاتف الذكي للدائرة.املوقع االلكتروني او تطب 
 

 

 ______________________________________تقديم الطلباتاجراءات المتابعة و .9

  للدائرة االلكتروني املوقعزيارة. 

  االشعععععععععععععتراطعععععات واملععععععايير من خالل االطالع عل  دليعععععل تفويض الخعععععدمعععععات املتوفر بعععععاملوقع عبر الراب  التعععععالي  التعرف عل

           www.ajmanded.ae. 

 .التعرف عل  الوثائق واملستندات املطلوبة واجراءات املتابعة وتقديم الطلبات 

 البريد االلكتروني ق واملستندات املطلوبة عبر ارسال الطلبات والوثائDED.committee@ajmanded.ae. 

 .التنسيق مع الجهة املعنية بالدائرة الستكمال اجراءات التقييم واالعتماد 

http://www.ajmanded.ae/
mailto:DED.committee@ajmanded.ae
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 _______________________________________________التفويضنطاق  .10

 وبما واليات، اجراءات من الخدمات بتلك يتصل وما للمتعاملي ، دائرةال تقدمها التي الخدمات عل  االتفاقية أحكام تطبق 

 .الدائرة لعمل املنظمة واللوائح والقواني  التشريعات مع يتماش ى

 م تعهديها للوكيل لتي سيتيجوز للدائرة وفي سبيل ضما  جودة الخدمة وسعادة املتعاملي ، تحديد نوع وعدد الخدمات ا

املخصصة لتقديم خدمات الدائرة مقارنة بالطاقة االستيعابية وحجم  املنافذوبما يتناسب مع مساحة املركز وعدد املعتمد، 

 الطلب عل  الخدمات.

 _____________________________________________ الرسوم والعموالت .11

  -التالي: عن هذه االتفاقية عل  النحو  املالي يكو  املقابل

 :
ً
 : لتفويض الخدمات املالي السنوي  املقابل-أوال

 رهمخمسة و عشرو  الف د( رهمد 25,000)   ، بواقعالدائرة  خدماتنظير حصوله عل  تفويض مقابل مالي سنوي  بسداد املركزيلتزم 

 
 
 .فرع مركز أو عن كل، وذلك سنويا

:
ً
 -)العمولة(: املتعامل بل ملعاملة املقدمة من ق  ااملقابل املالي إلجراء  ثانيا

 للجدول التالي: للم الدائرةيلتزم املركز بتحصيل عمولة عن تقديم خدمات 
ً
 تعاملين وفقا

 قائمة الخدمات #
الرسم االجمالي 

 للعمولة

 درهم 100 حجز أو تجديد االسم التجاري واصدار املوافقة املبدئية 1

 درهم 100 تجديد الترخيص 2

 درهم 100 مستثمر أو منشأة بيانات تحديث طلب 3

 درهم 100 رخصة فاقد بدل طلب 4

 درهم 100 التراخيص طلب تقارير 5

 درهم 100 طلب شهادة 6

 مجانا" طلب شهادة لدجهات الحكومية أو الجمعيات الخيرية )للمواطني ( 

 درهم 100 رسالة ال  من يهمه االمر 7

 درهم 100 تعديل بيانات االتصال 8

 درهم 100 الغاء الترخيص 9

 درهم 100 اجراءات تعديل الترخيص  10

 درهم 100 تمديد( التصاريح االقتصادية-تجديد -تعديل -إلغاء -)اصدار  11

 درهم 100 اقتصادي تصريح فاقد اصدار بدل 12

 درهم 100 التصاريح االقتصادية تقارير طلب 13
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  درهم لصالح املركز. 80درهم لصالح الدائرة، و 20توزع العمولة املحصلة بواقع 

  للنسبة املقررة من 
 
الرسوم املذكورة اعاله ال تشمل ضريبة القيمة املضافة، حيث تضاف الضريبة عل  كل معاملة وفقا

به من العمولة املحصلة للهيئة عل  ا  يقوم كل طرف بتوريد الحصة املقررة عل  نصي قبل الهيئة االتحادية للضرائب

 .االتحادية للضرائب

 ( ايام من تاريخ فتح الطلب، يتوجب عل  7في حال قيام املتعامل بفتح الطلب بمركز خدمة وعدم انجاز الخدمة خالل )

.
 
 املتعامل سداد عمولة جديدة للمركز دو  النظر للعمولة املسددة سابقا

 ركز واالنتقال ال  مركز أخر الستكمال الخدمة، يتوجب عل  املتعامل سداد في حال قيام املتعامل بفتح الطلب في م

 عمولة جديدة للمركز الثاني، دو  النظر ال  العمولة التي تم سدادها عند فتح الطلب باملركز االول. 

  لتابعة للطرف وتحويلها ال  املراكز ا .بشكل شهري من خالل اآللية املتبعة لدى الطرف األول حصص األطراف تتم تسوية

 من الشهر التالي. 26الثاني في حساباتهم البنكية قبل تاريخ 

 إال بموجب مدحق تعديل للعقد موقع ، الدائرةالخاصة )العمولة( التعديل أو اإلضافة عل  املقابل املالي كز لمر ال يحق ل

 من الطرفي .

 ئرة مجانا للمتعاملي  من مواطني دولة االمارات يلتزم املركز بعدم تحصيل اية رسوم نظير املعامالت التي تقدمها الدا

العربية املتحدة، حيث يتوجب تقديمها دو  تحصيل اية رسوم مثال )شهادة ملن يهمه االمر التي تقدم لدجهات الخيرية 

 واالسكا  وصندوق الزواج .... الخ( 

 ظير الخدمات املقدمة للمتعاملي ال يجوز للمركز منح اية تخفيضات او تنزيالت أو عروض تمس العمولة املحصلة ن. 

 

 

 ______________________________________________ارشفة المعامالت .12

 .عل  املركز ارشفة جميع املستندات لكل معاملة يتم استالمها ومعاجلتها في النظام 

 .يلتزم الوكيل املعتمد بتطبيق الية ادارة نظام ارشفة املعامالت املعتمد من قبل الدائرة 
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 _________________________________الرقابة وقياس كفاءة وجودة الخدمات .13

 املستهدف اسم املؤشر م
دورية 

 القياس

الجهة املعنية 

بالقياس وتوفير 

 النتائج

1 
 شهري  دقائق 10 متوس  زمن االنتظار في مراكز الخدمة

ادارة التسجيل 

 التجاري 

2 
 شهري  دقائق 10 مراكز الخدمةمتوس  زمن تقديم الخدمة في 

ادارة التسجيل 

 التجاري 

3 
 شهري  دقائق 10 متوس  زمن االنتظار لخدمة التوثيقات

ادارة التسجيل 

 التجاري 

4 
 شهري  دقائق 10 متوس  زمن تقديم الخدمة لخدمة التوثيقات

ادارة التسجيل 

 التجاري 

5 
 شهري  %85 نسبة رضا املتعاملي  عن خدمات املراكز

عالقات ادارة 

 املتعاملي 

6 
 شهري  %85 نسبة رضا املتعاملي  عن الخدمات االلكترونية للدائرة

ادارة عالقات 

 املتعاملي 

نسبة رضا مركز الخدمات عن موظفي الدائرة واجراءاتها واالنظمة  7

 التقنية لها من خالل استبيا  خاص يعد لهذا الغرض
 ربع سنوي  85%

ادارة عالقات 

 املتعاملي 

نسبة تنفيذ مركز الخدمات لإلجراءات التصحيحية املقترحة في تقارير  8

 الزيارات امليدانية قياس مستوى رضا املتعاملي 
 شهري  100%

ادارة عالقات 

 املتعاملي 

نسبة تنفيذ مركز الخدمات لإلجراءات التصحيحية املقترحة في تقارير  9

 ي الدائرةالزيارات امليدانية التي يتم تنفيذها عن طريق موظف
 شهري  100%

ادارة عالقات 

 املتعاملي 

نسبة تنفيذ الوحدات التنظيمية في الدائرة لإلجراءات التصحيحية  10

املقترحة في تقارير الزيارات امليدانية التي يتم تنفيذها عن طريق موظفي 

 الدائرة

 شهري  100%
ادارة عالقات 

 املتعاملي 

الواردة من املتعاملي  عل  الخدمات نسبة االلتزام بمعالجة الشكاوى  11

 املقدمة عبر املركز

% خالل 100

 يومي عمل
 شهري 

ادارة عالقات 

 املتعاملي 

12 

 نسبة الشكاوى مقارنة باملعامالت املقدمة

شكوى لكل  1

 معاملة 100

1% 

 شهري 
ادارة عالقات 

 املتعاملي 

الشكاوى االكثر نسبة االلتزام بتنفيذ االجراءات التصحيحية لدحد من  13

 
 
 تكرارا

 شهري  90%
ادارة عالقات 

 املتعاملي 

نسبة االلتزام بإغالق التوصيات املدرجة بتقارير املتسوق السري والتي  14

 تنفذها الدائرة
 ربع سنوي  90%

ادارة عالقات 

 املتعاملي 
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نسبة االخطاء مقارنة باملعامالت املنجزة بواسطة موظفي مركز  15

 الخدمات

 100 خطأ لكل 1

   %1 معاملة
 شهري 

ادارة التسجيل 

 التجاري 

16 
 نسبة املالحظات املغلقة من مبادرة صوت املتعامل

ادارة عالقات  شهري  90%

 املتعاملي 

17 
 عدد الدورات والورش التدريبية التي تمت للمركز من قبل الدائرة

دورة واحدة ربع 

 سنوي 

ادارة التسجيل  ربع سنوي 

 التجاري 

التزام ادارة تقنية املعلومات بإغالق الطلبات التقنية املستلمة من نسبة  18

 مركز الخدمات

 24% خالل 90

 ساعة 

ادارة تقنية  شهري 

 املعلومات

نسبة التزام ادارة التسجيل التجاري بإغالق الطلبات املستلمة من مركز  19

 الخدمات

 24% خالل 90

 ساعة 

ادارة التسجيل  شهري 

 التجاري 

التزام الدائرة بدفع نصيب مركز الخدمات من العمولة الشهرية في نسبة  20

 الوقت الحدد

ادارة الخدمات  شهري  100%

 املساندة

21 

 نسبة املعامالت االلكترونية ال  اجمالي املعامالت املنجزة

حجز اسم 

 %90تجاري 

 %10اصدار 

 %20تجديد 

ادارة التسجيل  شهري 

 التجاري 

22 
 الغرامات واملخالفات عل  املراكز الغير ملتزمةنسبة االلتزام بتطبيق 

ادارة التسجيل  شهري  100%

 التجاري 

نسبة وعي واملام موظفي تقديم الخدمات بجميع اجراءات العمل واليات  23

 تقديم الخدمة 

ادارة التسجيل  شهري  90%

 التجاري 

 املعامالتنسبة املعامالت املنجزة عبر منصة باشر اعمالك ال  اجمالي  24

 )املعامالت القابلة لالنجاز عبر منصة باشر اعمالك فق (.املنجزة 

ادارة التسجيل  شهري  90%

 التجاري 
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 ___________________________________سياسة النقاط السوداء والبيضاء   .14

 م نوع املخالفة النقاط  املالحظات

نقطة سوداء عن كل اجتماع يتغيب عنه مسؤولي الوكيل وفي ( 1يحتسب عدد )

 ( نقطة بيضاء لكل اجتماع يحضره مسؤوليه1املقابل يحتسب عدد )

التعاو  مع الدائرة في حضور  1

 االجتماعات الدورية

1 

( نقطة سوداء عن كل مالحظة يتأخر املركز في اغالقها ضمن 1يحتسب عدد )

( نقطة بيضاء عن كل مالحظة تغلق 1الوقت املحدد، وفي املقابل يحتسب عدد )

 قبل الوقت او ضمن الوقت املحدد. 

اغالق املالحظات الواردة عل  املركز  1

عبر الزيارات امليدانية وتقارير املتسوق 

 الوقت املحددالسري ضمن 

2 

% تدني في مستوى رضا املتعاملين عن 1( نقاط سوداء عن كل 5يحتسب عدد )

( 5املستهدفات املقررة في املؤشرات التشغيلية للمركز، وفي املقابل يحتسب عدد )

% زيادة في مستوى رضا املتعاملين عن املستهدفات املقررة في 1نقاط بيضاء عن كل 

 ز.املؤشرات التشغيلية للمرك

 3 مؤشر رضا املتعاملي  الشهري  5

% تدني في نتائج مؤشر الشكاوى مقارنة 1( نقاط سوداء عن كل 5يحتسب عدد )

 باملعامالت عن املستهدفات املقررة في املؤشرات التشغيلية للمركز.

 4 مؤشر الشكاوى مقارنة باملعامالت 5

الوقت املحدد  شكوى ال يتم اغالقها ضمنكل ( نقاط سوداء عن 5يحتسب عدد )

 )يومي عمل(.

 5 مؤشر اغالق الشكاوى  5

( نقاط سوداء عن كل دقيقة تزيد عن معدل زمن االنتظار 5يحتسب عدد )

( نقاط بيضاء عن كل دقيقة يقل فيها معدل 5الشهري، وفي املقابل يحتسب عدد )

 زمن االنتظار للمتعاملين مع املركز.

 6 الشهري نسبة االلتزام بمعدل االنتظار  5

( نقاط سوداء عن كل دقيقة تزيد في معدل زمن تقديم الخدمة 5يحتسب عدد )

( نقاط بيضاء عن كل دقيقة يقل فيها معدل 5الشهري، وفي املقابل يحتسب عدد )

 زمن تقديم الخدمات للمتعاملين مع املركز.

نسبة االلتزام بمعدل زمن تقديم  5

 الخدمة الشهري 

7 

% تدني في نسب انجاز املعامالت عن 1سوداء عن كل ( نقاط 5يحتسب عدد )

( 5املستهدفات املقررة في املؤشرات التشغيلية للمركز، وفي املقابل يحتسب عدد )

% زيادة في نسب انجاز املعامالت عن املستهدفات املقررة في 1نقاط بيضاء عن كل 

 املؤشرات التشغيلية للمركز.

 8 ري نسبة االلتزام بمعدل االنجاز الشه 5

 للتصنيف املذكور. −
ً
 تحتسب النقاط السوداء عن كل خطأ وفقا

نقطة بيضاء عن كل شهر ال يرتكب موظفي املركز  100يحتسب للمركز عدد  −

 اية أخطاء في املعامالت املنجزة كنوع من انواع التحفيز والتشجيع.

نسبة الخطأ في انجاز املعامالت وتصنف االخطاء عل  

 النحو التالي:

9 

نقطة  15

 لكل خطأ

 اخطاء عالية الخطورة  −

نقطة  5

 لكل خطأ

 اخطاء متوسطة  −

نقاط  3

 لكل خطأ

 اخطاء بسيطة  −

نقطة سوداء لكل حملة تسويقية يقوم املركز بها دون اعتماد  50يحتسب عدد  −

 الدائرة.

نقطة بيضاء لكل حملة تسويقية يقوم املركز بها بعد اعتماد  50عدد  يحتسب −

 الدائرة كنوع من انواع التحفيز والتشجيع.

التسويق لدخدمات او للمركز دو   نقطة 50

 موافقة او دو  اعتماد من الدائرة

10 
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ملحوظة: يتم احتساب النقاط السوداء بمعدل شهري غير تراكمي بحيث تحتسب النقاط السوداء مقابل املستهدفات الشهرية ويتم 

 حساب حساب املركز وفقا لجدول الغرامات.

 
 

 االجراءات املتبعة في النقاط البيضاء:

 

 االجراءات التالية:نقطة بيضاء خالل الشهر الواحد يتم اتخاذ  500في حالة بلوغ املركز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فععععععععي تكععععععععريم عععععععععدد مععععععععن املععععععععوظفي  املتميععععععععزين

ل املركعععععز واالععععععال  عنعععععه فعععععي قنعععععوات التواصععععع
الخاصة بالدائرة

املشععععععععععععععععععاركة مععععععععععععععععععع الععععععععععععععععععدائرة فععععععععععععععععععي 

الفعاليات
األولوية في التسويق للمركز 

عبر قنوات الدائرة

منح املراكز شهادة تقدير

اعطاء األولوية في تقديم الخدمات 

االضافية من الدائرة

1 2 3 

4 5 
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 جـــائــــــزة 

 الوكيل المعتمد 
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 _____________________________________________الوكيل المتميزجائزة 15.

 الدائرة واجهة مثالية لتقديم الخدمات التابعة للوكالء املعتمدو  لتقديم راكز املتمثل 
 
لتحقيق شععععععععععععراكة نا حة من الدائرة خدمات سعععععععععععععيا

والتي تعزز بععدورهععا مفهوم التميز وترتقي بمسعععععععععععععتوى متميز مركز خععدمععة  أفضععععععععععععععلمبععادرة  إطالقتم  ، ولضعععععععععععععمععا  تحقق تلععك الغععايععات،ومتميزة

 الخدمات املقدمة للمتعاملي .

 معايير الجائزة 15.1

: تقييم 
ً
 القدرات:أوال

 شرح معايير وعناصر التقييم 

 الشرح العناصر املحاور الرئيسية م

وااللتزام تجاه  الوعي 1.1 الربط االستراتيجي 1

تطبيق التميز في تقديم 

 الخدمات

مستوى الوعي وااللتزام لدى قيادة املركز تجاه تطوير جودة الخدمات 

 .وفهم األولويات االستراتيجية

باألهداف  الرب  1.2

   االستراتيجية

؛ املركز مع االهداف االستراتيجية للتنمية االقتصاديةمدى ارتباط رؤية 

مبدأي  التشغيلية عل ومدى اشتمال األهداف االستراتيجية والخط  

 ."كفاءة الخدمة" و"التركيز عل  املتعامل" 

من أجل تحديد رؤى حول األمور  املتعاملي  ومالحظات بآرائهم االخذ رؤى املتعاملي     2.1 املتعاملون  2

املفضلة لديهم، وأولوياتهم، وسلوكياتهم، وكيفية تحسي  جودة 

 .الخدمات

توزيع املتعاملي  ضمن فئات منطقية لها احتياجات أو خصائص  املتعاملي   تصنيف 2.2

 التشغيلية،مشتركة بما ينسجم مع األهداف االستراتيجية والخط  

  .وذلك من خالل استخدام الوسائل البحثية النوعية والكمية

من خاللها مركز خدمة  يقومنطاق وعمق األنشطة أو العمليات التي  الخدمة تعريف 3.1 الخدمات 3

، بما في ذلك تحديد ليهاألنشطة لتلبية احتياجات متعاماملتعاملي  بهذه ا

 .نوع الخدمة

ومقاييس  معايير 3.2

 الخدمة

  .وجود معايير لدخدمة ومقاييس كمية ونوعية لقياس األداء الخدماتي

واالتصال  التسويق 3.3

 الجماهيري 

الترويج والتسويق لدخدمات بطريقة فّعالة من خالل اعتماد 

 .استراتيجيات مناسبة للتسويق واالتصال الجماهيري 

قنوات تقديم  4

 الخدمات

القدرة  تخطي  4.1

االستيعابية لقنوات 

 تقديم الخدمات

مدى تمكن مركز خدمة املتعاملي  من إدارة حجم الطلب عل  الخدمة 

وتطوير القدرة االستيعابية لقنوات تقديم الخدمات حسب االحتياجات 

 .بالخدمةاملستقبلية املرتبطة 

يم 4.2 قنوات تقديم  تقّيِّ

 الخدمات 

مناسب للمتعاملي  وجاذبة  ملتعاملي عتبر مركز خدمة ايإل  أي مدى 

 .لهم
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ر 4.3
ّ
ر ) نطاق وعمق الخدمات املقّدمة في مركز خدمة املتعاملي  الخدمات توف

ّ
أي توف

املعلومات املتعلقة بالخدمات، والطلبات، والتعامالت، وإنجاز 

 .(الخدمات

تقييم قنوات تقديم  4.4

الخدمات )القنوات 

 الحديثة او الناشئة(

عل  الخدمات  وأثرهامدى قدرة الجهة عل  تقييم قنوات تقديم الخدمة 

 املقدمة ورؤى املتعاملي 

ر الخدمات 4.5
ّ
 نسبة الخدمات التي يوفرها املركز نسبة ال  الخدمات التي تقدمها الجهة توف

واملوظف املسؤول مدى تناسق تجربة املتعامل في الخدمة املقدمة،  التجربة تناسق 5.1 تجربة املتعامل 5

 .عنها، وفي أي مكا  بادر املتعامل بطلب الخدمة

يم 5.2 رحلة املتعامل  تقّيِّ

مع مركز خدمة 

 املتعاملي 

 إل  التجربة 
 
يم رحلة املتعامل مع مركز خدمة املتعاملي  إضافة فهم وتقّيِّ

 .التي يطمح املركز لتحقيقها في نقاط التفاعل الرئيسية مع املتعامل

الخدمات  كفاءة 6

 واإلبداع

في األداء  التمّيز 6.1

 التشغيلي

ر  ِّ
ّ
قة؛ والتطوير املستمر للعمليات التي تؤث

ّ
وجود عمليات موّحدة وموث

 .عل  أداء الخدمات

رات األداء الرئيسية  األداء  إدارة 6.2
ّ
يم تسمح بجمع وتتبع وقياس مؤش وجود آلية تقّيِّ

 .واملقاييس املرتبطة بأداء الخدمات

وجود آلية لجمع آراء ومالحظات املوظفي  واملتعاملي  عل  مستوى مركز  اإلبداع إدارة 6.4

 .خدمة املتعاملي  والجهة من أجل اإلبداع في الخدمة

ز عل  املتعامل، مدعومة بقيم  الخدمة  ثقافة 7.1 املوارد البشرية 7
ّ
القدرة عل  بناء ثقافة داخل الجهة ترك

 .واملتعاملمناسبة محورها الخدمة 

 عل  وإدارتها الخدمات تقديم ألنشطة الالزمة البشرية املوارد تخصيص واملسؤوليات األدوار 7.2

 ضمن وموثقة مفهومة تكو   أ  عل  التنظيمية، الوحدات كافة مستوى 

 .مناسبة ومسؤوليات أدوار

في  قدرات تطوير املسار الوظيفي إدارة 7.3
ّ
 الوظيفي، املسار وإدارة التدريب، خالل من املوظ

 .لألفراد الشخصية واملتابعة واإلرشاد

في  تقدير / التكريم التقدير 7.4  
َّ
 مختلف في الخدمات جودة عل  يسهرو  الذين املوظ

 ضمن الخدمات جودة مقاييس في التكامل اعتماد ذلك في بما األقسام،

 .املؤسس ي األداء مراجعات

العالقة مع  إدارة 8.1 التكنولوجيا 8

 املتعاملي 

ر أنظمة واستخدام وتطوير تصميم ِّ
ّ
دة رؤية توف  وشاملة موحَّ

ن للمتعاملي ،  معهم التواصل نقاط مختلف عبر الئقة معاملة وتؤّمِّ

 .القنوات مختلف وعبر

الخدمات  أتمتة 8.2

 وتكاملها

  إنجازه املطلوب العمل حجم
 
 الحديثة؛ التقنية استخدام ومدى يدويا

 املركز لها التابع الجهة مع الخدمات تقديم نظام تكامل ومستوى 

 .األخرى  والجهات

املحتوى  إدارة 8.3

 والبيانات

 بما والجهة، الخدمة مركز مستوى  عل  وتبادلها والبيانات املحتوى  إدارة

 .وأمنها البيانات خصوصية ضما  ذلك في
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: تقييم النتائج:
ً
 ثانيا

 .املحققة النقاط البيضاء والسوداء معدل .1

 مدى التزام املركز باملعايير واالشتراطات املقررة من الدائرة. .2

 مدى التزام املركز بتحقيق املستهدفات الخاصة بنتائج مؤشرات االداء التشغيلية املعتمدة والواردة في الدليل. .3

 التقارير الدورية. من خالل ي تصلهاالتصحيحية والتوصيات الت مدى تعاو  املركز في تنفيذ االجراءات .4

 التي تنفذها الدائرة.  واملبادراتاملشاركة في االجتماعات واللقاءات والفعاليات بمدى التزام مسؤولي املركز  .5

 دقة املعلومات التي تقدم للمتعاملي . .6

 مقارنة بباقي املراكز.عدد املعامالت املنجزة  .7

  .وكذلك نسبة األخطاء مقارنة باملراكز االخرى  باملركزالخفض في أخطاء املعامالت الخاصة نسبة  .8

 االنظمة االلكترونية التي تسهل عل  املتعاملي  تقديم معامالتهم بيسر. ألفضلمدى تطبيق املركز  .9

 نتائج املتسوق السري. .10

 وعن بيئة العمل باملركز. نتائج رضا املتعاملي  عن الخدمات املقدمة عبر املركز .11

 عن بيئة العمل باملركز. نتائج رضا املوظفي  .12

 .العمل املعلنةألوقات وفقا  الخدمة توفر مؤشرات .13

 .لدخدمة الوصول  سهولة مؤشرات .14

 

 دورية التقييم 15.2

  خطة عمل تقييم املراكز مطلع كل عام. بإعدادتقوم ادارة عالقات املتعاملي  وبالتنسيق مع لجنة تقييم املراكز 

  املراكز بعد االعتماد من القيادة العليا.يتم تعميم ونشر الخطة عل  جميع 

  الحاصلة عل  تفويض بتقديم خدمات الدائرة للمتعاملي املشاركة في الجائزة الزامية لجميع املراكز. 

  من قبل ادارة عالقات املتعاملي .يتم تعميم معايير الجائزة عل  جميع املراكز 

 املطلوب توفيرها من قبل املراكز قبل التقييم.لفات تحديد اليات التقييم واملتقوم لجنة تقييم املراكز ب 

 .تقوم الدجنة بزيارة كل مركز عل  حدا وفقا لخطة العمل وتنفيذ عمليات التقييم وفقا للمعايير 

  التقرير واعتماده من االعضاء ومن ثم من املدير العام ثم من سمو رئيس الدائرة. بإعدادتقوم الدجنة 

 ائز عبر الوسائل املعتمدة وبالتنسيق مع ادارة التسويق واالتصال املؤسس ي.يتم االعال  عن املركز الف 

 

 الجائزة  15.3

  االدارة العليا بالدائرةالتكريم من. 

 .تغطية صحفية للمركز الفائز 

 .درع الدائرة وتكريم املركز خالل فعاليات ملتقى الشركاء 
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 .تعليق وسام الدائرة عند مدخل املركز 

  االولوية في الحصول عل  الخدمات الجديدة.اعطاء املركز 

  موظف باملركز الفائز. ألفضلجائزة 

 .عن طريق قنوات الدائرة 
 
 تمييز املركز اعالميا

 

 ___________انسحاب الوكيل المعتمد والغاء اتفاقية تفويض الخدمات أ اجراءات ومراحل16.

 الغاء االتفاقية بناء على طلب الوكيل املعتمد 16.1

 التالية: باإلجراءاتفي حال رغبة الوكيل املعتمد الغاء االتفاقية وفض الشراكة مع الدائرة يتوجب عل  املركز القيام 

 60من تاريخ االيقاف املطلوب، وفي حال عدم الرد من الدائرة خالل  أشععععععععععهرقبل ما ال يقل عن ثالثة  طلب رسععععععععععمي ال  الدائرة تقديم .1

 دو  الرجوع للدائرة.في املوعد املحدد بالطلب  للوكيل املعتمد ايقاف الخدمات يجوز يوم من تاريخ تسليم الطلب 

 لدراسة الطلب.ادارة التسجيل التجاري يتم تحويل الطلب ال   .2

 بدعوة مسؤولي املركز لالجتماع واملناقشة حول الطلب واالسباب.ادارة التسجيل التجاري تقوم  .3

 

 الدائرة الغاء االتفاقية بناء على طلب  16.2

لععدائرة او نتيجععة اخالل الوكيععل املعتمععد بععااللتزامععات وخرق بنود االتفععاقيععة، أو بنععاء عل  عععدم طلععب اامععا في حععال طلععب الغععاء االتفععاقيععة بنععاء عل  

 ؤشرات التشغيلية املعتمدة يتم اتباع االجراءات التالية:تحقيق املركز للنتائج وامل

 واملبررات.موضحة األسباب  ادارة التسويق واالتصال بالرغبة في الغاء االتفاقية بإخطار ادارة التسجيل التجاري قيام  .1

 .االتفاقية بإلغاءقيام ادارة التسويق واالتصال بالتنسيق مع الشريك واالخطار  .2

 .اإللغاء إذا أمكنعدم حلول لوالتحقق من اسباب االلغاء والعمل عل  ايجاد  الدائرةقيام الشريك بمراجعة  .3

 الخدمات.بتاريخ وقف االلغاء يتم اخطار الشريك تعذر إزالة أسباب حال في  .4

 

  االتفاقية سواء بطلب الوكيل املعتمد او بطلب من الدائرة إللغاءاالجراءات العامة  16.3

املتعاملي  واالعال  عن فسعععخ  إلخطارتقوم ادارة التسعععويق واالتصعععال املؤسعععسععع ي بالتنسعععيق مع الوحدات التنظيمية املعنية بالدائرة  .1

 .االتفاقية

 ات املمنوحة للشريك يحالنظام وايقاف الصال  إليقافادارة تقنية املعلومات  بإخطارتقوم الوحدة التنظيمية املعنية باالتفاقية  .2

عل  الشعععريك واجراء يتم تحويل االمر ال  الشعععؤو  املالية لدراسعععة الحالة والتحقق من عدم وجود التزامات مالية سعععواء للشعععريك او  .3

 عمليات التسوية

 في حال نشوب نزاع يتم تحويل االمر ال  الشؤو  القانونية لدراسة االمر والرد بموجب االتفاقية وفي ضوء القواني  املنظمة .4

 البنك بعد مرور املدة املقررة للضما  البنكي واعادة الضما  للشريك بإخطارفي حال التسوية يقوم قسم الشؤو  املالية  .5
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موجب العقود ما يلزم من إجراءات ب التخاذكتب الشعععؤو  القانونية مل في حال عدم التسعععوية بي  الدائرة والشعععريك يتم تحويل االمر .6

 . املبرمة

 .االغالق .7

 

 _______________________________________________حجية الدليل 17.

 بي  املوقعة املالحق أو العقد وبي  بينه تعارض أو اختالف وجود حال وف  ،اإلجراءات وبيا  التوضعععععيح سعععععبيل عل  هو الدليل في ورد ما جميع

 بينهما. فعليا املوقعة املالحق أو بالعقود ورد بما للطرفي  امللزمة والحجية العبرة تكو   الخدمة التابع للوكيل املعتمد، ومركز الدائرة

 

 ___________________________________________الدليلقياس أثر تطبيق  18.

  قياس:تقوم إدارة االستراتيجية والتميز املؤسس ي بقياس أثر تطبيق الدليل بشكل سنوي أو عند الضرورة وذلك عن طريق 
 

 املسؤولية املستهدف مؤشر األداء

الخدمات املقدمة عبر املراكز التابعة للوكيل عن  املتعامليننسبة رضا 

 املعتمد

 ادارة عالقات املتعاملي  85%

 ادارة عالقات املتعاملي  %10 الخدمات في تحسن الرضا العام عن الخدمات تفويضنسبة مساهمة 

 ادارة عالقات املتعاملي  %90 بتطبيق معايير الوكيل املعتمد الوكالء املعتمدون نسبة التزام مراكز 

 100خطأ واحد لكل  .املعتمد الوكيل نظام خالل من املعامالت انجاز  في األخطاء نسبة

 معاملة

 قسم تدقيق املعامالت

 

 

 ___________________________________________الدليلمراجعة وتطوير   19.

. به مرتبطة أخرى  وأدلة سعععععياسعععععات من يسعععععتجد ما وفق دائرةبال والتميز االسعععععتراتيجية ادارة قبل من السعععععنوية للمراجعة الدليل هذا يخضعععععع

 العالقة ذات األطراف من الراجعة والتغذية التطبيق نتائج عل  وبناء  

 

 ____________________________________________المستخدمة النماذج20.

 ملا تم ذكره في إجراءات سير العمل:
 
 في سبيل تطبيق هذا الدليل تم إرفاق النماذج التالية لالستخدام طبقا

 (.ADED-CRD-FR-10معتمد ) نموذج طلب اعتماد وكيل −

 (.ADED-CRD-FR-11نموذج تقييم مراكز الخدمة ) −

 

 

 

 

 



 _________________________________________________المسار التدفقي الجراءات ومراحل تفويض الخدمات21.

 

 

  

 



 


