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عن المركز 

أطلــق ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد، ولــي عهــد دبــي ورئيــس المجلــس التنفيــذي لحكومــة 
دبــي »مركــز اإلمــارات للمعرفــة الحكوميــة« فــي 26 مايــو 2016م تحــت مظلــة كليــة محمــد بــن راشــد لــإلدارة 
ــادل المعرفــة بيــن الجهــات الحكوميــة  ــاج وتب ــة الحكوميــة اإلماراتيــة وإعــادة إنت الحكوميــة بهــدف توثيــق التجرب

ــًا. ــًا وعالمي ــًا وإقليمي محلي

يعمــل المركــز بالشــراكة مــع الجهــات الحكوميــة والخاصــة فــي دولــة اإلمــارات ومجموعــة مــن أفضــل الخبــراء 
ــة. ــة والعالمي ــة واإلقليمي ــن مــن الكــوادر الوطني والمستشــارين والمختصي

يقــدم المركــز مجموعــة مــن الخدمــات االستشــارية والبرامــج التدريبيــة المتخصصــة والرحــات العلميــة المبنيــة 
علــى أفضــل الممارســات الحكوميــة، بهــدف رفــع وتعزيــز القــدرة التنافســية للجهــات الحكوميــة والخاصــة 

ــى االرتقــاء بجــودة خدماتهــا. ومســاعدتها عل



رؤيتنا

الريــادة فــي اســتثمار المعرفــة الحكوميــة للمســاهمة فــي بنــاء اقتصــاد المعرفــة لدولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

رسالتنا

توفيــر منظومــة إلدارة المعرفــة الحكوميــة لتمكيــن مؤسســات القطاعيــن العــام والخاص 
مــن خــال تقديــم خدمــات استشــارية ومعرفيــة موثوقة.

قيمنا

الريادة	 
التنافسية العالمية	 
االحترافية	 
المصداقية والشفافية	 
خدمة المجتمع	 
االبتكار 	 



أهدافنا االستراتيجية 

ــى . 1 ــاء عل ــم االستشــارات بن ــًا مــن خــال تقدي ــًا وعالمي ــًا واقليمي ــة والخاصــة محلي ــن الجهــات الحكومي تمكي
أفضــل الممارســات.

نقل أفضل الممارسات والتجارب الحكومية المحلية عن طريق الزيارات المعرفية.. 2
رفع القدرة التنافسية للجهات الحكومية والخاصة من خال تقديم برامج تطويرية متخصصة.. 3
المســاهمة فــي نشــر المعــارف الحكوميــة وتعزيــز الحــوار المعرفــي مــن خــال توفيــر منصــة علميــة وبوابــة . 4

معــارف إلكترونيــة حكوميــة تفاعليــة.
تعزيــز وإثــراء المحتــوى العلمــي لتطبيقــات اإلدارة الحكوميــة مــن خــال توثيــق التجــارب وأفضــل الممارســات . 5

فــي العمــل الحكومي.



خدماتنا



اإلستراتيجية واألداء المؤسسي

الهدف 

بنــاء القــدرة التنافســية للجهــات الحكوميــة والخاصــة مــن خــال تطويــر اســتراتيجيات وأنظمــة إدارة أداء مؤسســي 
مبنيــة علــى أفضــل الممارســات المحليــة واالقليميــة والعالميــة.

مخرجات خدمات الدعم االستشاري في مجال »االستراتيجية واألداء المؤسسي« 

تصميم وتطوير الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية. 	 

بناء الخريطة االستراتيجية بمحاورها وأهدافها.	 

توصيف  األهداف االستراتيجية.	 

تحديد مؤشرات األداء االستراتيجية ومستهدفاتها.	 

تحديد وتوصيف االستراتيجيات والمبادرات إلغاق فجوات األداء.	 

قياس أداء تنفيذ االستراتيجيات والمبادرات ومدى تحقيق المستهدفات االستراتيجية.	 
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الحوكمة والتنظيم االداري

الهدف 

تطويــر أطــر  الحوكمــة المؤسســية والتــي تشــمل مجالــس اإلدارة والهيــاكل التنظيميــة وهندســة العمليــات 
واإلجــراءات االداريــة ومصفوفــة الصاحيــات، وفقــًا لألطــر والمنهجيــات المعتمــدة فــي الدولــة.

مخرجات خدمات الدعم االستشاري في مجال »الحوكمة والتنظيم اإلداري« 

تطوير أطر السياسات العامة والحوكمة المؤسسية والتي تشمل مجالس اإلدارة واللجان وفرق العمل.	 

تصميم وتطوير الهياكل التنظيمية )إعادة الهيكلة(.	 

تصميم وتطوير الهياكل الوظيفية.	 

تطوير مهام الوحدات التنظيمية.	 

تطوير األوصاف الوظيفية.	 

إعداد مصفوفة الصاحيات.	 

إعادة هندسة العمليات واإلجراءات اإلدارية.	 
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التميز المؤسسي

الهدف 

تأهيــل وتمكيــن الجهــات الحكوميــة  لتطبيــق أعلــى معاييــر التميــز المؤسســي والجــودة وفقــًا للممارســات 
المحليــة واإلقليميــة والعالميــة.

مخرجات خدمات الدعم االستشاري في مجال »التمّيز المؤسسي« 

دراسة مدى جاهزية الجهة الحكومية للمشاركة في جوائز التميز الحكومي في الدولة.	 

توفير األدوات والمنهجيات وأطر العمل الخاصة بمنظومة التمّيز الحكومي في الدولة.	 

ــات وأطــر العمــل الخاصــة 	  ــق األدوات والمنهجي ــة لتطبي ــة الحكومي ــازم لموظفــي الجه ــب ال ــر التدري توفي
ــز الحكومــي. ــة التمّي بمنظوم

التقييم المبدئي لتحديد فرصة الجهة الحكومية للمشاركة في جوائز التميز الحكومي.	 

إجــراء المقارنــات المعياريــة لإلطــاع علــى أفضــل الممارســات المحليــة والعالميــة ودراســة إمكانيــة تطبيقهــا 	 
لــدى الجهــة.
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إدارة المعرفة

الهدف 

بنــاء القــدرة المؤسســية إلدارة المعرفــة لدعــم متخــذي القــرار والمســاهمة فــي بنــاء جهــات متعلمــة مــن خــال 
تطبيــق أفضــل الممارســات  فــي إدارة المعرفــة محليــًا وعالميــًا.

مخرجات خدمات الدعم االستشاري في مجال »إدارة المعرفة«

تمكيــن فريــق العمــل المؤسســي مــن آليــات إدارة المعرفــة مــن خــال تنفيــذ دورة تدريبيــة معتمــدة فــي 	 
إدارة المعرفــة.

تقييم الوضع المعرفي للجهة بناًء على أحدث المعايير الدولية.	 

تطوير استراتيجية شاملة إلدارة المعرفة.	 

مراجعة واستحداث منهجيات عمل بناء على أفضل الممارسات في مجال إدارة المعرفة.	 

تمكين الجهة من التقييم الذاتي والتطوير المستمر للمنهجيات الداعمة الستراتيجية إدارة المعرفة.	 
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إدارة الموارد البشرية

الهدف 

رفــع القــدرة المؤسســية إلدارة المــوارد البشــرية وتمكينهــا لضمــان االســتثمار األمثــل  للطاقــات البشــرية. 
ــرات  ــة التغيي ــى مواكب ــة وقــادرة عل ــة مؤسســية متمكن ــق بيئ ــر أنظمــة وسياســات وإجــراءات اإلدارة لخل وتطوي

ومواجهــة التحديــات المحليــة والعالميــة.

مخرجات خدمات الدعم االستشاري في مجال »إدارة الموارد البشرية«

وضع استراتيجية الموارد البشرية, والتخطيط، واالستقطاب والتعيين، والتدريب والتطوير، وإدارة األداء.	 

تطوير السياسات واإلجراءات ومنهجيات العمل بما يتوافق مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية.	 

بناء القدرات وإعداد برامج إلدارة المواهب في الجهة.	 

دراسة اإلنتاجية والكفاءة والفعالية للقوى العاملة في الجهة.	 

تطبيق معايير التميز المحلية والعالمية في إدارة الموارد البشرية.	 
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إدارة اإلبتكار

الهدف 

تعزيــز ثقافــة االبتــكار وبنــاء القــدرات المؤسســية إلدارة اآلليــات والعمليــات التــي مــن شــأنها تحفيــز رأس المــال 
ــر الجهــة وتمكينهــا  ــادرات مــن شــأنها تطوي ــد األفــكار المبتكــرة وتحويلهــا الــى مشــاريع ومب الفكــري علــى تولي

لتعزيــز قدرتهــا التنافســية واإلســهام فــي تحقيــق األجنــدة الوطنيــة لابتــكار.

مخرجات خدمات الدعم االستشاري في مجال »االبتكار« 

بنــاء وتأهيــل وتمكيــن فريــق االبتــكار المؤسســي مــن فهــم عمليــة االبتــكار واآلليــات واألســاليب المحفــزة 	 
إلدارة الابتــكار والتفكيــر اإلبداعــي .

تقييــم الوضــع الحالــي إلدارة االبتــكار فــي الجهــة بنــاًء علــى أحــدث المعاييــر الدوليــة وضمــان توافقهــا مــع 	 
االســتراتيجية الوطنيــة لابتــكار.

تطوير استراتيجية شاملة إلدارة االبتكار ونشر الثقافة وتعزيزها لدى المؤسسة.	 

مراجعــة واســتحداث منهجيــة إدارة االبتــكار بنــاًء علــى أفضــل الممارســات باإلضافــة الــى وضــع آليــات لتحفيــز 	 
عمليــة توليــد األفــكار إدارتهــا بكفــاءه وفعاليــة.

وضــع نمــاذج عمــل إلدارة االبتــكار تشــمل العمليــات والحوكمــة وإدارة األداء والقيــم والقــدرات الازمــة ألداة 	 
عمليــة االبتكار.

تمكيــن المؤسســة مــن استشــراف المســتقبل ووضــع مســودات وأفــكار لخدمــات ونمــاذج عمــل محتملــة 	 
وســيناريوهات بديلــة مبتكــرة.
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برنامج تأهيل مستشار إداري داخلي 

يقــدم "مركــز اإلمــارات للمعرفــة الحكوميــة" أول برنامــج لتأهيــل المستشــارين اإلدارييــن الداخلييــن فــي الجهــات 
الحكوميــة والخاصــة تحــت عنــوان "تأهيــل مستشــار اداري داخلــي" لبنــاء قــدرات وتمكيــن أصحــاب الخبــرة مــن 
موظفــي الجهــات لتقديــم الخدمــات اإلستشــارية للجهــات العامليــن فيهــا وفــق أفضــل المعاييــر والممارســات 

المهنيــة. 
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يقــوم مركــز اإلمــارات للمعرفــة الحكوميــة بتنظيــم الرحــات العلميــة المعرفيــة للوفــود الزائــرة مــن خــارج الدولــة 
ــة المتحــدة، بحيــث تتضمــن الرحــات حزمــة مــن  ــة اإلمــارات العربي ــة والخاصــة فــي دول ــى الجهــات الحكومي إل

المحاضــرات وورش العمــل التدريبيــة وفرصــة لاطــاع علــى التجربــة اإلماراتيــة.
هــذا وباإلضافــة إلــى قيــام المركــز بتنظيــم الرحــات العلميــة المعرفيــة للوفــود المحليــة مــن الجهــات الحكوميــة 
والخاصــة فــي دولــة اإلمــارات إلــى جهــات أخــرى فــي الدولــة أو خــارج الدولــة لاطــاع علــى أفضــل الممارســات 

العالميــة.

ت العلمية المعرفية
الرحال



يوفر مركز اإلمارات للمعرفة الحكومية منصة معرفية حكومية تفاعلية هادفة تـتضمن ما يلي:
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 مستشاري مركز اإلمارات للمعرفة الحكومية



ECGK Consultants



ECGK provides an interactive knowledge platform including the following:
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Emirates Center for Government Knowledge organizes knowledge based field trips to 
delegates from Abroad, which includes a variety of lectures, awareness workshops, training, 
and opportunities to explore the UAE experience.

In addition, ECGK organizes knowledge based field trips to delegates from within UAE to 
different Government institutions in United Arab Emirates and Abroad to explore and get 
introduced to the best practices in different domains.
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Internal Management Consultant Training 
Program 
The program aims at building capacities in the area of consultancy for delegates who are 
interested in acquiring the tools and techniques mainly related to Management Consultancy 
and apply it internally in their organizations.  The delegates go through the below framework:

Specialize Training Program
s 



Innovation Management

Objective
Promote a culture of innovation and building institutional capacity to manage the 
mechanisms and processes that will stimulate the intellectual capital to generate innovative 
ideas and turn them into projects and initiatives that develop the institution and enable them 
to enhance their competitiveness and contribute to the achievement of the national agenda 
for innovation.

Generate a sustainable culture of innovation supported by scientific and practical tools to 
motivate innovation ideas generation.

Outcomes
• Enable institutional innovation team to understand the process of innovation and 

stimulating mechanisms and methods for managing innovation and creative thinking. 

• Assess the organizational innovation based on the latest international standards and 
assuring consistency with the national strategy for innovation 

• Develop a comprehensive strategy for innovation management, spreading the culture, 
and strengthen it in the organization.

• Review and develop a systematic management of innovation based on the best practices 
in addition to the development of mechanisms to stimulate the generation of ideas and 
management process efficiently and effectively. 

• Reposition business models for the management of innovation including processes, 
governance and performance management and values needed as a tool for innovation 
process and capabilities. 

• Enable the institution to look to the future & draft ideas for services & business models 
possible alternative & scenarios.

C
on

su
lti

ng
 S

er
vi

ce
s



Human Resources Management

Objective
Empower and upgrade the capacity of organizations in Human Resources Management 
to assure the optimal investment of human energies, and develop policies, procedures, & 
systems to create a sustainable and strong organizational environment capable of keeping 
up with local and international changes & challenges.

Outcomes
• Develop Human Resources strategy, manpower planning, recruitment, training and 

development, and performance management.

• Develop Human Resources policies & procedures, work methodologies, and systems 
based on local and international best practices.

• Capacity building and talent management for Human Resources in organizations.

• Study of human resources productivity, efficiency, and effectiveness in organizations.

• Implementation of Human Resources local & international excellence standards.
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Knowledge Management

Objective
Building the organizational capacity of Knowledge Management to support decision makers 
and contribute in building Learning organizations through the application of best practices 
in Knowledge Management, locally and globally.

Outcomes
• Empowering the organizational workforce team to use the latest knowledge management 

tools by executing specialized trainings and projects in Knowledge Management.

• Assessing the Knowledge Management level of Maturity in organizations based on 
latest international standards.

• Developing Knowledge Management Strategy.

• Review, develop, and enhance the work methodologies based on the latest best 
practices in Knowledge Management.

• Enable organizations to conduct self-assessment and develop methodologies supporting 
the Knowledge Management strategy.
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Institutional Excellence

Objective 
Enable and empower the Government Entities to implement the institutional excellence 
standards according to local, regional and international practices. 

Outcomes
• Study the Government Entities readiness to participate in Government Excellence 

Awards in the state.

• Provide the Government Entities with required tools, methodologies and frameworks of 
the Government Excellence Models.

• Provide the specialized training to Government Entities employees to apply the tools, 
methodologies and frameworks of the Government Excellence Models.

• Conduct initial Institutional assessment to identify the Government Entity’s readiness 
and alignement of the enablers and results to existing excellence models. 

• Conduct benchmarking studies to explore best local, regional and international practices 
and their implementation’s feasibility at Government Entities.
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Governance and Organizational Development

Objective 
Develop Institutional Governance Frameworks which include Board of Directors, 
Organization Structures, Process & Procedures and Authority Matrix, according to approved 
standards and systems in the State.

Outcomes
• Develop Policies and Institutional Governance Frameworks for Board of Directors, 

Committees and Task Forces.

• Design and Develop Organization Structures (Restructuring).

• Design and Develop Positional Structures.

• Develop Functional Mandates of the Organization Units.

• Draft Job Descriptions.

• Develop Authority Matrix.

• Conduct Business Process Re-Engeneering.
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Strategy and Performance Management 

Objective 
Build the competitive ability of the Government and Private entities through the development 
of strategies and institutional performance management systems according to best local, 
regional and international practices.   

Outcomes
• Design and develop the Entity’s vision, mission and values

• Build the Strategy map including its themes and objectives

• Draft the strategic objectives details

• Identify Key Performance Indicators and Targets

• Identify and draft the strategies and initiatives to bridge the performance gaps

• Measure the strategies and initiatives execution performance and the targets 
achievement.
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Our Services



Our vision
Pioneering in the investment of government knowledge in ordre to 
contribute in building the United Arab Emirates knowledge-based 
economy. 

Our Mission
Providing a government knowledge management platform to empower 
the public and private sector entitities through reliable consultancy 
and knowledge services. 

Our Values 
• Pioneership 

• Global Competiveness 

• Professionalism

• Credibility and Transparency 

• Community Service

• Innovation



Our Objectives
1. Enable public and private sector entities locally and regionally by providing consultancy 

services based on best practices. 

2. Share outstanding UAE government experiences and best practices via knowledge 
visits. 

3. Optimize competitiveness among public and private sector entities through specialized 
training courses.

4. Provide an intellectual government knowledge platform to encourage (dynamic, 
productive, successful, effective) knowledge sharing and to enhance cognitive dialogue 
among government entities. 

5. Enhance and enrich scientific content of government knowledge and applications 
through best practices and experiences. 



About ECGK
Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai, launched 
the “Emirates Center for Government Knowledge” (ECGK) on May 26th 2016. The center 
operates under Mohammed Bin Rashid School of Government (MBRSG) as a knowledge-
sharing platform focusing on promoting the UAE Government excellence, experience and 
innovative concepts. In cooperation with public and private sector organizations as well as 
a diverse group of experts, consultants and specialists, the center provides clear channels 
for the exchange of government dialogue and best practice between the UAE, Arab region 
and the world with the aim of enlightening the achievements of the UAE government and 
its bountiful stock of excellence rates and best practice. 



Contact Us: Emirates Center for Government Knowledge - Mohamed Bin Rashid School of Government -Level 7, Convention Tower  

Dubai - UAE    P.O. Box 72229    Tel: +971 4 329 3290    Fax: +971 4 329 3291    Email: ECGK@mbrsg.ae 



with knowledge we riseبالمعرفة نرتقي ...


