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 مقدمة
"جائزة مصر طالق إتجسيدا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تم 

والتي تقضي بتكوين  (2030)رؤية مصر  لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة للتميز الحكومي"
لطلبات جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب 

 المواطنين للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.
الموظفين من  والتميز على مستوى  هو تحفيز روح التنافس الجائزة السنوية الهدف الرئيسى لهذه

المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، وتكريم المتميزين في أداء الخدمات على مستوى جهة، و 
االرتقاء  رسخ قيم العطاء واالنتماء والتميز، ويحفز الجميع علىالعامة تكريمًا معنويًا وماديًا مما ي

 .والتميز بمستويات األداء وااللتزام بمعايير الجودة

 تشمل حيثب للتقييم أساسك واستخدامها معاييرها وإعداد الحكومي لتميزا منظومة تصميم تم وقد
 مستوى  تحديد لمحاورا تلك وتستهدف والممكنات،، واالبتكار لرؤيةا تحقيق هي رئيسية محاور ثالثة

 لتحسينا وفرص مجاالت وتحديد ،الريادة نحو رحلتها يف الجهات تلك إليه وصلت الذي النضج
 تخطيط وطريقة فكيرت أسلوب يف الجديد استكشافو  ،الطموحة أهدافها حقيقت في تساعدها التي

 حكومة يف وتطبيقها جربتهات تتم مبتكرة ومفاهيم بادئم باعتماد الحكومي العمل وتطوير وتنفيذ
 الشراكة اراط في الجائزة لكت وتأتي ،رائدة نتائج حقيقت في فاّعلّيتها وأثبتت اإلمارات دولة

 وتبادل التعاون  تحقيق لىإ تطمح والتي المتحدة العربية إلماراتا ودولة مصر بين ستراتيجيةإلا
 الحكومي لعملا منظومة يف داءاأل مؤشرات قياسو  متابعة نظام صميمت على والعمل الخبرات

 .الخصوص هذا في المتميزة إلماراتيةا التجربة لىإ باالستناد المصرية
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 الرؤية
 يتوافق بما المستدامة التنمية تحقيق في بدوره ويساهم الحوكمة، مفاهيم يطبق وفعال كفء إداري  جهاز تكوين 

 .المتقدمة الدول مصاف إلى مصرب للعبور "2030 صرم "رؤية مع

 

 الرسالة
 الحكومية، الخدمات جودة وتطوير ،المتعاملين رضا لتحقيق اإلداري  الجهاز داخل والجودة التميز ثقافة نشر 

 وتطوير لمؤسسيا داءاأل فى نقلة حداثإل الفريق روحب والعمل ،المؤسسية ةلتنافسيا ودعم الحياة، جودة وتحسين
 .البشرية القدرات وتنمية

 

 األهداف
 قليمي.واإل والمحلي القومي المستويات فةكا على الحكومية المؤسسات بين المنافسة تشجيع 

 المواطنين. لرضاء أفضل معدالت تحقيق 

 للدولة. اإلداري  الجهاز مستوى  على والتميز الجودة ثقافة نشر 

 المصري. المجتمع في التميز على ةوالمكافأ واإلبداع االبتكار روح تعزيز 

 الحكومية. للمؤسسات الناجحة ماذجالن على الضوء إلقاء 
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 الحكومي التميز منظومة عن نبذة
 والعقلية المؤسسي التميز فلسفة الحكومي التميز منظومة تعكس

 تحقيق في المؤسسي والتميز العمل جودة بأهمية تؤمن التي القيادية
 عن المستقبل صناعة في واإليجابية المؤثرة الحكومات وتمكين الريادة
 لبناء النوعية القيمة وتقديم العمليات وتحسين األداء معايير رفع طريق
 .المستقبل وبناء تشكيل على الحكومة قدرات في المواطنين لدى الثقة

 التفكير في الريادة مستوى  تحليل في الحكومي التميز منظومة ترتكز
 وتعزيز السعادة بتحقيق المتمثلة للحكومات الرئيسة الغاية على اإلداري 

 نظرة الحكومية الجهات لعمل رؤيتها في وتتخذ المجتمع. في الحياة جودة
 مترابطة ديناميكية أنشطة له متكامل كنظام معها وتتعامل شمولية،
 األعمال نماذج بناء على للمساعدة وذلك التقليدية لإلدارة المغلقة" "الحدود تتجاوز ذكية صله ذات إدارية أنظمة تدعمها

 اإليجابية. العمل بيئة تعزيز مكنهاي   والتي ومي،الحك العمل في المتعددة
 وتقديم المهام تنفيذ في نوعية إضافة لتحقيق المستقبل واستشراف الجذري  واالبتكاري  المتجدد التفكير المنظومة وتنتهج

 علىو  سعة،المو  الشراكة وتعزيز المطلوبة، المجاالت في المتميزة القدرات من االستفادة على المنظومة وتركز الخدمات،
 المتغيرات. مع للتكّيف والقابلية المرونة

 القطاع في المؤسسي التميز قيادة آلياتو  الحكومية العمل برامج تطوير الحكومي التميز منظومة ومعايير محاور ت دعم
 عالميًا. المتسارعة المتغيرات عصر في التطورات ومواكبة فهم من المؤسسات وتمكين الداخلية األنظمة إلعداد الحكومي

 تقديم في والريادة المتميز األداء مستويات لرفع األمثل والتطوير التحسين فلسفة على الحكومي التميز منظومة وتركز
 في العالمية الممارسات أفضل ضمن المؤسسات لتكون  المعنيين جميع توقعات وتتجاوز تفوق  الجودة عالية خدمات

 وطموحة مستقبلية رؤية على قائماً  أساساً  الحديثة التميز مفاهيم ترسيخ في المنظومة فلسفة وتتخذ االبتكارية. التطبيقات
 وتقديم االبتكار وقيادة والتطوير التعلم على مبنية ومتكاملة متميزة وقدرات التحويلي التفكير تواكب وسباقة مرنة وحكومات

 ورفع المؤسسي التميز تحقيق في الرئيس المحّرك المنظومة لتكون  مستدامة ريادية نتائج وتحقيق للمجتمع نوعية قيمة
   الدولي. الصعيد على التنافسي واألداء العام األداء مستويات
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 الحكومي التميز منظومة مفاهيم
 المستقبلية الرؤية

 تأسيس خالل من وذلك واإليجابية لمؤثرةا المستقبل لحكومات طموحة ةرؤي إعداد يف الحكومي لتميزا منظومة ورد يكمن
 بتحقيق ملتزمة الحكومة تكون و  منها. المثلى واالستفادة لشراكاتا بين لمواءمةا أسس لىع قومي تكاملم كوميح هيكل

 أولويات الحكومة تضع ذلك، ولتحقيق طورًا.ت العالم دول أكثر صافم في لدولةا وضع تضمنت التيو  لطموحة،ا رؤيتها
 قتصادا لتأسيس البشري  مالها أسر  وتطوير البقاء،و  الستمرارا لىع ابقدرته يزتتم قوية دولة بناء لىع فيها تركز معينة
 والحفاظ راق، عيشيم بمستوى  أفراده من فرد كل يتمتعو  الوطني بتراثه عتزي متالحم جتمعم خلقو  المرونة،و  القوةب يتسم
 مشرق  ستقبلم تحقيق بهدف المشتركة، ليةبالمسؤو  الشعور ظل في لتغيرا على قدرته تعزيزو  بتوجيهه لدولةا مستقبل على

 لمجتمع.ل الحياة وجودة السعادة تحقيق بيلس وفي ومستدامة، منةآ بيئة يف للمجتمع ومزدهر

 الشاملة األهداف
 وإعطاء الفرص لىع االطالع خالل من التفكير في لتقليديا األسلوب من لخروجا على وميالحك لتميزا نظومةم عملت

 على بالمساومة سمحي عذر أنها على التحدياتو  القيود لىإ نظرت ال لمنظومةا إنف لذلكو  الحقيقي. معناها "الطموح" لكلمة
 أو الذكية، إلبداعيةا الممكنات تبني أو جديدة، قدرات بناء اللخ من التحديات هذهل الحلول دإيجا لىإ سعىت لب المعايير،

 ويوظف بداعيإ بأسلوب لقيودا عم يتعاملو  حدودال كل يتخطى واسع تأثير للمنظومةو  منها. تستفيد ترابطةم شبكات بناء
 إن الجذري. لالبتكار اعمةد عصرية بيئة بناء فيها تمي جديدة مرحلة لىإ الحكومة نتقالا لىع يحثو  لجذري ا التفكير

 بتنفيذها االكتفاء أو حقيقهات نقطة عند التوقف دون  ستمرم بشكل وأهدافها ططهاخ بناء لىع الحكومات حفزت المنظومة
 الطويل. المدى لىع والبيئية واالجتماعية القتصاديةا االستدامة حقيقت يضمن بما

 التغييري  الفكر
 على التأثير إلى ذلك تتخطى لب للتميز الجديد المعنى في قطف ليس جديدة تغيراتو  مفاهيم لحكوميا لتميزا نظومةم فرتو 

 ألهميةا بالغ عنصر ألنها يسل الحداثة على المنظومة ركزت يثح وحة.الطم الجهات /للمؤسسات الداخلي والتفاعل الترابط
 على تؤثر لتيا الجوانب ميعج في الجهة في والتجديد والتحول التغيير دفعت أيضاً  ألنها لب فحسب، لتطويرا عملية في

 باستخدام الجوانب ختلفم في ديالريا التفكير على تركز ماك المستقبلية. توجهاتها تلهمو  واالستمرار لبقاءا في قدرتها
 فلسفة غييرت على المنظومة وتعتمد النوعية. القيمة لقخ عملية صميم يف التميز ستقبلم سمر  عيدي مما ،مستحدثة أساليب
 وممارسات النوعية القيمة خلقي جديد ؤسسيم نموذج لبناء ورقمية، ذكيةو  لكترونيةإ حكومة إلى لتتحول الحكومي العمل
 وجودة السعادة ستوى م على إيجابي أثر ترك على اتهذ الوقت في قادرةو  االحتياجات لبيت تخصصةم خبراتو  ةجديد قيادية
 والمواطنين. المتعاملين لدى الحياة
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 الرشيدة القيادة
 الذي لحديثا العصر بمجريات وثيقة صلة على وتجعلها لقيادةا على تركز لسفةف بأكملها لحكوميا التميز مةمنظو  ثلتم

 االلتزام لىع للتركيز يستل لقيادةل الجديدة والرؤية اإلبداعية. التكنولوجية لتطوراتا عليه وتؤثر لمتسارعةا التغيرات دهيسو 
 ذال .الجهات /للمؤسسات الحاضر بالسياق المساس دون  اكتشافاتهو  المستقبل على لتركيزا بل ليه،ع والحفاظ ناؤهب تم بما

 خالل من التطويرو  التجديد لىع مبني اتالجه في جديد إيجابي قيادي فكر لقخ على الحكومي لتميزا منظومة ترتكز
 بنيت في والمرونة المؤسسية واألطر األعمال ماذجن تجربة على العملو  المتاحة لمستقبليةا إلمكانياتا ميعج استغالل
 تنافسية بيئة خلق في يساهم ماب المجتمع حياة جودةو  سعادة يف لمرجوةا نتائجال لتحقق الحكومي ملالع في الناجحة النماذج

 التزامها ومدى لقيادةا على التركيز فلسفة لىع الحكومي ميزالت نظومةم عتمدت كما الجهات. ميعج بين الشراكات على مبنية
 الدولية. المجتمعات يف الدولة استدامةو  ريادة يحقق بما الريادي التفكيرو  الجذري  االبتكار اللخ من لجهةا قيادة في

 المتكاملة المواءمة
 توفر فهي لدولة.ا برؤية العالقة ذات الطاقات وتوظيف تسخيرو  توجيه على درتهاق في لحكوميا لتميزا نظومةم وةق تكمن
 القيمة لمساهماتا توفير خالل من بها لواسعا وااللتزام المشاركة أمام لفرصا وخلق لوطنيةا األولويات تحقيقل متيناً  أساساً 

 المستقبل لحكومات موحةط رؤية إعداد في الكاملة لمواءمةا وأهمية ضرورة لىع تركز يضاً أ هيو  لغاية.ا هذهل والضرورية
 بين المشترك العمل تحفيز في والمساهمة منها، لمثلىا واالستفادة الشراكات ينب المواءمة اللخ من ذلكو  اإليجابيةو  المؤثرة
 لتحقيق متيناً  أساساً  يشكل مام بينها المشتركة المشاريع بناءو  والخبرات لمعرفةا تبادل اللخ نم لمعنيةا طاعاتالق جميع

 المجتمع. في ةالحيا وجودة السعادة ساسهاأ الوطنية األولويات

 النوعية القيمة
 عملو  أنشطة من الرئيسيين والمستفيدين المواطنينو  المتعاملين على رصهاح هي لحكوميا لتميزا منظومةل لرئيسيةا الميزة

 الحكومي التميز منظومة أن فنجد المهم، الجانب هو لرئيسيينا المعنيين توقعات تفوق و  تلبي لتيا القيمة لقخ ألنو  المؤسسة.
 البداية نقطة إنف النوعية، القيمة خلق مليةع تقود لتيا لقدراتا قييمت ياقس فيو  يرها.معاي كافة في الجانب هذا على تركز
 بدورها تدعم والتي وتوظيفها، لقدراتا وتطوير ومتطلباتهم، احتياجاتهم لىع والتعرف لمعنيين،ا تحديد يف كمنت ام دائماً 
 لمهاما إدارة في والمعنيين المتعامل لىع التركيز لخال من لكذ كل ويأتي مباشر. غير وأ مباشر بشكل لنوعيةا القيمة خلق

 وبمبدأ متكامل وإطار بتكرم بمفهوم الخدمات قديمت معايير ياغةص عادةإ  لىإ اإلضافةب ،الجهة /للمؤسسة الرئيسية واألنشطة
 وقنوات واجهات جميع عبر للمتعاملين استثنائية تجربة ققيح وبما العالمية لمعاييرا أفضل لىإ كفاءتها رفعل النجوم السبع
 والتطبيقات اإللكترونّية، المواقعو  االتصال، مراكزو  ،للمتعاملين الخدمات تقديمل النموذجية مراكزال ذلك في بما الخدمة تقديم

 الذكّية.

 النتائج على التركيز
 إن .الجهات /المؤسسات في استدامة النتائج أكثر من المؤسسي التميز وتطوير الجودة إدارة تطبيق ونتائج تأثيرات تعتبر
 خلق عملية من فرعية مجموعة تمثل المخرجات هذه أن كما لمتعامليها، وليس للجهة داخلي شأن هو المخرجات قياس
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 تركيزاً  الحكومي التميز منظومة تركز ولذلك المطلوبة. والنتيجة األثر يتحقق حتى تستمر أن يجب دورة من وجزءً  القيمة
 القدرات في والفاعلية الكفاءة تعزيز خالل من الرئيسيون، المعنيون  يتوقعه الذي األمر وهو النوعية، يمةالق قياس على كبيراً 

 األهداف وتجاوز المدى طويل األثر ذات النتائج على والتركيز االبتكاري، التفكير أساليب باستخدام الرئيسية العمل ومجاالت
 رؤية على الجهة أعمال جميع أثر وقياس الستدامتها اإلمكانيات وتوفير بتحقيقها وااللتزام الريادية المراكز باتجاه تدفع التي

 والدولة. للجهة العالمية التنافسية مؤشرات في الريادة من متقدمة تنافسية ميزة يخلق وبما ،2030

 الرائدة األساليب
 على االستنادب إليه تنظرو  كبر،أ بعمق وتراه  جديدة، بأساليب المستقبل لىإ النظر إلى ميلت الحكومي لتميزا منظومة إن

 هميةأ  األمور أكثر بين من هو المستقبل ستشرافا فإن هذا علىو  االحتماالت. افةك ستكشافا لىع بالعملو  التحليالت،
 من المستقبلية لقدراتها الجهة تطوير على الحكومي لتميزا منظومة وتعمل الرقمي. رالعص هذا يف القادة ورد تقييم عند

 تحليل على تساعدها أن أنهاش من والتي المستمرة لمتغيراتا على فللتعر  لمستقبلا ستشرافا دواتأ افةك توظيف خالل
 اللخ من للمستقبل الجاهزية لبناء لها الستجابةا وسرعة مواكبتها كيفيةو  والمستقبلية لعالميةا التوجهاتو  لتغيراتا ودراسة
 بما والمتقدمة الحديثة التكنولوجياب المدعومة لعملا ونماذج طرأ ميعج صياغةو  ناءب وإعادة المستمر، واالختبار التجربة
 الحالية. قدراتها حدود خارج نجازاتهاإ في التقدم حقيقت مع ينسجم

 والتطوير التعلم
 والذي المستمر التغير عصر ففي بالتميز. الرتقاءا بهدف والتطوير لتعلمل جديداً  عنىً م لحكوميا لتميزا نظومةم قدمت
 بقاءها، تضمن حتى لتكيفا على للجهات المطلوبة القدرة ظل يوف حقيقية، قيمة خلقل الهادفة لمستمرةا التحوالت تسوده

 اآلن عدب والتطوير التعلم يعتمد ال ولذلك الواقع.ب رتباطها نقصو  الحيتهص مدة تقلص بسبب سلعة إلى يءش كل تحول فقد
 المختلفة، المجاالت ستكشافال فرصة لنا تقدم فالتجربة العمل". اللخ من "تعلم بدأم على إنماو  تعمل"ل تعلم" بدأم على

 المتغيرة. البيئة يف للتعلم الجديدة رؤيةال هي وهذه لمتطلبات.ا لتالئم المناسبة ألساليبا وتطوير الحتماالت،ا كافة ودراسة

 الرائدة الحكومة
 المعايير أعلى فقو  بتنافسية لعملا لىع ادرةق لتصبح الحكومية الجهات إعداد في الحكومي لتميزا منظومة قوة تكمن

 دايةب ففي بها. تضطلع التي الرئيسية األنشطة في عالية كانةم ضمان في نجحت أن عدب الريادة لىإ للوصول العالمية
 العمليات. لتحسين تسعى والتي لمرنةا والثقافة والكفاءة الجودة بناءل الدعم قديمت على لمنظومةا عملت ألساس،ا بناءل الطريق

 إلبداعيا التفكير بتوظيف القيمة خلق عملية لدفع لمتميزةا القدرات بناء عمد على لمنظومةا تعمل ألعلى،ا لمستوى ا وفي
 المتقدمة، المستويات وفي بها. واالرتقاء لعالقاتا وتوطيد للشراكات لفرصا خلق يف يساعد الذيو  لذكيوا الرقمي والتمكين

 المنظومة إن الجديدة. المعيارية لمقارناتا وإبراز لتسريع الدافع توليدل الجذري  البتكاري ا التفكير شجيعت لىع لمنظومةا عملت
 استدامتهاو  استمراريتها على الحفاظو  المؤسسة لتحديث لمستمرا والتطوير التعلم وتضمن لدائم،ا بالتغير تتميز بطبيعتها
 بها. المحيط بواقعها وصلتها
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 الحكومي التميز منظومة معاييرو  محاور

 التميز منظومة مع – العربية مصر جمهورية بدولة الحكومي التميز منظومة تتوافق
 اإلستراتيجية الشراكة إطار في وذلك المتحدة، العربية اإلمارات بدولة المطبقة الحكومي

 .الدولتين بين
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 الحكومي للتميز مصر جائزة فئات
 المؤسسي التميز جوائز أواًل:

 :المتميزة الحكومية المؤسسة جائزة (1
 :وتضم المحلية الوحدات

 ت.المحافظا  
 المراكز. 
 المدن. 
 األحياء. 
  القرى. 

 :وتضم التعليمية المؤسسات
 .الكليات الحكومية 

 

 :الحكومية الخدمات تقديم في المتميزة الوحدة جائزة (2
 :وتضم الخدمات تقديم منافذ

 البريد مكاتب. 
 والتوثيق العقاري  شهرال مكاتب. 
 والمدن باألحياء لخدمة المواطنين التكنولوجية لمراكزا. 
 ومراكز التأهيل الشامل لخدمة ذوي اإلحتياجات الخاصة مكاتب التأهيل اإلجتماعي. 

 

 :الذكية الخدمات تقديم في المتميزة المؤسسة ائزةج (3
 التطبيقية./التفاعلية لكترونيةاإل المواقع ذات الجهات 

 

 الفردى التميز جوائز :ثانياً 
 القيادات المتميزة: جائزة (1

 تية:اآل القيادية بالمراكز زينللمتمي الجائزة تخصص
 رئيس قطاع. 
 رئيس إدارة مركزية. 
 مدير عام. 
 مدير إدارة. 

 

 بداع:االبتكار واإل جائزة (2
 بحث تطبيقى أو فكرة إصالحية. 
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 "الحكومي للتميز مصر جائزة" في المشاركة شروط
 المتميزة: الحكومية المؤسسة جائزة

 مصرية حكومية مؤسسة تكون  أن. 
 بالجائزة. للمشاركة المحددة فئاتال ضمن تكون  أن 

 

 الحكومية: لخدماتا تقديم فى لمتميزةا الوحدة جائزة
 حكومية. خدمة بتقديم منوطة الوحدة تكون  أن 
 بالجائزة. للمشاركة المحددة الفئات ضمن الوحدة تكون  أن 
 المعايير(. وتطبيق للجائزة للتقدم عمل فريق تكوين من )للتمكن أفراد ثالثة عن بالوحدة العاملين عدد يقل أال 

 

 الذكية: لخدماتا تقديم فى المتميزة المؤسسة جائزة
 حكومية الجهة تكون  أن. 
 نطاق على موقع أو ذكي، تطبيق يكون  أن      www.......gov.eg    
 الموقع للتطبيق/ الرئيسية اللغة هي العربية اللغة. 

 

 :المتميزة القيادات جائزة
 أمضى وقد شرافية(اإل/)القيادية الوظيفة فى معين المتقدم يكون  مركزية إدارة رئيس – يعادله( ما )أو قطاع رئيس 

 الوظيفة. فى األقل على عاماً 
 قل.األ على عامين لمدة الوظيفة هذه شغل يشترط (داخلى بتكليف/قرار) إدارة مدير - عام مدير 
 دورات أربعة ىعل إدارة( مدير – عام مدير) و دورات، ستة ىعل مركزية( إدارة رئيس – قطاع )رئيس حصول 

 :تدريبية برامج نم يماثلها ما أو تيةآلا التدريبية البرامج نم األقل على تدريبية
  إدارة المشروعات  -نع القرار  ص  -ادة التغيير  يق  -  يةاإلدارة االستراتيج  -الجودة إدارة 
  الحوكمة ومدونة السلوك  - واصل مهارات الت  -داء  تقييم األ  -  بناء فرق العمل -الفعالة القيادة 

 أدنى. بحد مرشحين فئة( كل من2) 4 عن مركزية إدارة رئيس – قطاع رئيس من المرشحين عدد يقل أال يجب 
 أدنى. بحد مرشحين فئة( كل من 4) 8 عن إدارة مدير – عام مدير من المرشحين عدد يقل أال يجب 
 :بداعواإل االبتكار جائزة
 حكومية. جهة من المتقدم يكون  أن 
 للبحث. الرئيسية اللغة هي العربية اللغة تكون  أن 
 بالفعل تطبيقها تم الفكرة أو البحث. 
 التكلفة فى تخفيض أو اإلجراءات مراحل في وتبسيط تخفيض أو مشكلة حل إلى أدت. 
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 "المتميزة الحكومية المؤسسة" جائزة
 لحكوميا التميز منظومة ومعايير حاورم على المتميزة" لحكوميةا "المؤسسة جائزة معايير تستند

 كالتالي:

 %(60) الرؤية تحقيق األول: المحور
  الحكومةو  ،نجوم سبع خدمات لرئيسية،ا المهام ،2030 مصر رؤية :هي رئيسية معايير ربعةأ األول المحور يتضمن

 حقيقت في الحكومية الجهات تعمل خاللها نم والتي األساسية لحكوميا العمل رتكزاتم تمثل حيث لذكية،ا لكترونية/اإل
 بناءً  المعايير تطبيق مدى راعاةم ويتم لمجتمع،ا في لحياةا جودةو  واإليجابية رضاال تحقيقل األسمى والهدف الحكومة رؤية
 جهة كونها ثحي من (رسمياً  لها المسندة )أو التأسيس قانون  يف بها المنوطة والمهام لحكوميةا الجهة ملع طبيعة على

 رؤية ومؤشرات أهداف تحقيق يف الجهة مساهمة ومدى لحكوميا الدعم هاتج من وأ يمية/رقابيةتنظ جهة و/أو خدمية
 .2030 مصر

 
  "2030" مصر رؤية األول: الرئيسي المعيار

 مع التنسيقو  التخطيط خالل نم 2030 مصر رؤية في دورها بتحقيق الجهة قيام دىم على الرئيسي لمعيارا هذا يركز
 دائهاأل الجهة متابعة مدى على المعيار هذا يركز كما .لمجتمعا يف المواطنين ورضا الحياة جودة لتحقيق المعنية الجهات

 وتحسين بــ لتنبؤا إلى باإلضافة تحديدو  وفهم بةمراق جلأ من 2030 مصر رؤية في المدرجة األداء مؤشرات نتائج وتقييم
 .الحكومي األداء نتائج

 "2030"مصر رؤية تنفيذ ومتابعة تخطيط 1-1

 0302 مصر رؤية تنفيذ ومتابعة تخطيط قدرات  أ(
 التالية: طالنقا المعيار هذا شملي أن يمكن

 المؤشرات قياس نطاق متضمنًا: شامل بشكل 2030 مصر رؤية بتحقيق المرتبطة الوطنية اتالمؤشر  تحديد، 
 .المالئمة المعيارية رناتالمقا ،لدوريةا المستهدفات البيانات، درومصا القياس وآليات

 والمشاركة التنسيق وضمان 2030مصر رؤية في المدرجة مؤشراتال بتحقيق العالقة ذات لجهاتا كافة تحديد 
 .رؤيةال هذه لتحقيق والتنفيذ التخطيط مراحل ميعج في الجهات ذهه مع الفاعلة

 2030مصر رؤية في المدرجة المؤشرات لتحقيق الالزمة والسياسات والبرامج والمبادرات المشاريع وتنفيذ تحديد 
 تنفيذ في المساهمة الجهات عم والتنسيق النتائج، واستدامة الفّعالّيةو  الكفاءة حققي بما يهاف البتكارا لىع والتركيز
 وجودة جابيةاإلي البيئة إيجاد عززي بما الرؤية هذه تحقيق في المجتمع إشراكو  توعية على العملو  منها، المشترك

 المشاريع هذه من مرحلية نتائج حقيقت من للتسريع إطالقها تمي التي لكت التنفيذ لياتآ شملت نأ ويمكن الحياة،
 منها. لكل المحدد النطاق حسب السياساتو  والبرامج والمبادرات
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 للتأكد بها المرتبطة والسياسات 2030 مصر رؤية ومؤشرات وبرامج ومبادرات لمشاريع المنتظمة الدورية المراجعة 
 وفاعليتها. وحداثتها مالءمتها نم

 المعنية. للجهات ودقيق ومحدث دوري  بشكل 2030مصر رؤية بمؤشرات الخاصة واإلحصائيات النتائج توفير 

 2030 مصر ةرؤي تنفيذ ومتابعة بتخطيط لخاصةا والنتائج اإلنجازات  ب(
 التالية: ئجالنتا المعيار هذا شملي أن يمكن الحكومية الجهة أنشطةو  وأهداف عمل طبيعة حسب

 2030 مصر رؤية بتنفيذ الخاصة األداء مؤشرات (1ب
 تحقيقها في مساهمة جهة أو لها الرئيسي نسقالم هي الجهة ت عد   والتي 2030مصر رؤية مؤشرات نتائج. 

 2030مصر رؤية تحقيق في المساهمة برامجالو  مبادراتوال المشاريع تنفيذ نتائج. 

 الحياة. وجودة المجتمع رضا على أثرها مثل 2030 مصر برؤية المرتبطة السياسات فاعلية تقييم نتائج 

 المشتركة. والسياسات والبرامج والمبادرات المشاريع في ألدوارها المساهمة الجهات تنفيذ نتائج 

 2030 مصر رؤية مجال في لمساهمةا الجهات رأي مقاييس (2ب
 وسهولة التعاون  فعاليةو  منها، االستفادة ومدى لشراكةا وشروط نودبب االلتزامو  لعام،ا االنطباع) المقاييس هذه تشمل أن يمكن
 التواصل(. قنوات وتقييم لتعامل،ا في والشفافية لمعلومات،ا وتبادل توفير

 
  الرئيسية لمهاما الثاني: الرئيسي المعيار

 ومبادرات شاريعم وتطبيق تصميمو  الستراتيجيةا خطتهال الحكومية الجهة تطبيق مدى على لرئيسيا المعيار هذا يركز
 قانون  في المدرجة مهامها مع يتوافق ماب التشغيلية خطتها ضمن ذلكو  مبتكرة رقابيةو  تنظيمية عملياتو  سياساتو  وبرامج

 على الجهة لتزاما مع لية،فاعو  بكفاءة للجهة االستراتيجية ألهدافا تحقيق ضمني بماو  ،لها مسندة أخرى  مهام أيةو  التأسيس
 محاور على عملها أثيرت حيث ومن ملهاع لطبيعة فقاً و  المجتمعو  األسرةو  الفرد رضال لمناسبةا البيئة وتهيئة ببناء الدوام

 على المعيار هذا يركز كما والقادمة. الحالية ألجيالل الحياة جودة حققي وبما البيئيةو  واالجتماعية قتصاديةاال االستدامة
 لتنظيميةا والعمليات البرامجو  المبادراتو  المشاريع إنجاز نتائج شامالً  للجهة ليوالتشغي االستراتيجي ألداءا نتائج يمتقي

 المؤسسي. األداء نتائج وتحسين ـــــــــب التنبؤ إلى اإلضافةب وتحديد فهمو  مراقبة جلأ من والرقابية

 الستراتيجيةا أداء ومتابعة تطبيق 2-1

 الستراتيجيةا أداء ومتابعة تطبيق قدرات  أ(
 التالية: طالنقا المعيار هذا شملي أن يمكن
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 في المدرجة للمهام وتوافقها مالءمتها مدى من للتأكد بانتظام الحكومية الجهة إستراتيجية وتحديث ومراجعة إعداد 
 والمراجعة اإلعداد عن المسؤولة الجهات وتحديد الحياة، وجودة المجتمع رضا على اوفاعليته التأسيس قانون 

 والتحديث.

 والسياسات التشريعات كافة مواءمة وضمان االستراتيجية الخطة لتحقيق الداعمة السياسات لتطوير آلية تطبيق 
 مدى وتقييم تنفيذها متابعةو  االستراتيجية لألهداف لجهةا عن لصادرةا والخطط البرامجو  المبادراتو  والمشاريع

 .لحياةا وجودة المجتمع رضا على وفاعليتها السياسات جودة

 لتحقيق تهدف ومبادرات برامجو  مشاريع وقياس وتنفيذ لتصميم المعنية والجهات االستراتيجيين الشركاء مع التنسيق 
 هذه تحقيق في منها طرف كل ساهمةم ومدى والمسؤوليات ألدوارا تحديد مع ،المشتركة االستراتيجية األهداف
 .يئيةوالب واالجتماعية االقتصادية االستدامة تحقيق في مساهمتهم شامالً  األهداف

 ومواءمة وَسْلَسلة مراحله، جميع في لتطبيقه والصالحيات المسؤوليات وتحديد المؤسسي األداء دارةإل نظام تطبيق 
 هدافواأل الرؤية مستوى  )من الجهة اخلد المستويات بجميع التشغيليةو  والتنافسية جيةواالستراتي لوطنيةا المؤشرات

 الرئيسية، والعمليات الخدماتو  والبرامج والمبادرات المشاريعو  اإلدارات هدافأ  مستوى  لىإ لجهةل االستراتيجية
 األفراد(. مستوى  إلى وصوالً 

 نتائج على واالعتماد المؤسسي األداء إدارة نظام تقارير واستخدام وتطبيق المؤشرات تحقيق في الجهة أداء متابعة 
 والعمليات البرامجو  والمبادرات وللمشاريع هال الداعمة السياساتو  الستراتيجيةل لدوريةا لمراجعةا في األداء وتقارير

 األداء. تائجن على بناءً  وتحديثها اإلدارية المستويات ميعج في المعنيين بلق من لقراراتا اتخاذ فيو  والخدمات،

 والتأكد األداء بيانات جمع آليات ودقة سالمة وعلى األداء نتائج ومصداقية صحة على داخلياً  للتدقيق آلية تطبيق 
 المؤشرات. حساب طرق و  البيانات مصادر من

 االستراتيجية أداء متابعةو  تطبيقب الخاصة والنتائج اإلنجازات ب(
 التالية: ئجالنتا المعيار هذا شملي أن يمكن الحكومية الجهة أنشطةو  وأهداف عمل طبيعة حسب

 ةاالستراتيجي بتطبيق الخاصة األداء مؤشرات (1ب
 االستراتيجية واألهداف الحكومية للجهة الرئيسية المهام على بناءً  تحديدها يتم والتي االستراتيجية المؤشرات نتائج. 

 الحياة. وجودة المجتمع رضا على أثرها مثل االستراتيجية باألهداف المرتبطة السياسات فاعلية تقييم نتائج 

 راتيجيةاالست تطبيق في الشركاء رأي مقاييس (2ب
 سهولةو  التعاون  وفعالية منها، االستفادة ومدى الشراكة شروطو  ببنود وااللتزام لعام،ا )االنطباع لمقاييسا ذهه شملت نأ يمكن
 التواصل(. قنوات وتقييم لتعامل،ا في والشفافية لمعلومات،ا وتبادل توفير
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 التشغيلية( )الخطط بادرات/البرامجالمشاريع/الم وتطبيق إدارة 2-2

  البرامج المشاريع/المبادرات/ تطبيقو  إدارة قدرات (أ
 التالية: النقاط المعيار ذاه يشمل أن يمكن

 الجهة باستراتيجية االرتباط ومدى المتوقعة، والمخرجات المشروع/المبادرة/البرنامج عمل ومجال أهداف تحديد 
 الجهة. بعمل لعالقةا ذات المجاالت يف المجتمع يف واإليجابية الرضا يحقق وبما الحكومية

 وكيفية والمراجعة والتقييم والتنفيذ التخطيط مرحلة تشمل البرنامج المشروع/المبادرة/ إلدارة زمنية عمل خطة إعداد 
  .وصالحياتهم ؤولياتهمومس مهامهم وتحديد امجالبرن / المبادرة /المشروع عمل فريق أعضاء اختيار

 تحقيق لضمان تأثرهم كيفية وتحليل بالمشروع/المبادرة/البرنامج المتأثرة األطراف وتحديد التغيير عملية إدارة 
 لها. المخطط األهداف

 التنفيذ. في والفّعالّية الكفاءة يحقق وبما والتكاليف الفوائد وتحليل للمشروع/المبادرة/البرنامج المالي التخطيط 

 لتجاوزها المالئمة اآلليات ووضع المشروع/المبادرة/البرنامج بتطبيق المرتبطة لمخاطروا التحديات وتحليل إدارة 
 استبعادها. أو اعتمادها وأسباب

 التصحيحية االجراءات التخاذ القرار متخذي على وعرضها المشروع/المبادرة/البرنامج لنتائج الدورية المراجعة 
 المباشرة.

 المشاريع/المبادرات/البرامج طبيقوت بإدارة الخاصة والنتائج اإلنجازات ب(
 التاليــة: النتائج لمعيارا هذا يشمل نأ يمكن ،الحكومية الجهة أنشطةو  وأهداف عمل طبيعة حسب

 وغير المادية انعكاساتهاو  لها المضافة القيمةو  البرنامج المشروع/المبادرة/ حققها التي الملموسة والنتائج اإلنجازات 
 المادية.

 الحكومية/الجهات للجهة االستراتيجية األهداف تحقيق في البرنامج المشروع/المبادرة/ وإنجازات نتائج مساهمة مدى 
  المساهمة.

 المعتمدة. الميزانية ضمن البرنامج للمشروع/المبادرة/ الزمنية العمل خطة بتطبيق االلتزام مدى 

 وتأثيراتها. بالمخاطر المرتبطة النتائج 

 العمليات إدارة 2-3
 العمليات إدارة قدرات (أ

 التالية: النقاط المعيار ذاه يشمل أن يمكن
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 حسب العمليات وترتيب أهدافها، وتحقيق الحكومية الجهة استراتيجية لتنفيذ الالزمة العمليات وتصنيف تحديد 
 العمليات ذلك في بما وتطويرها إلدارتها بتكرةوم مناسبة أساليب واستخدام للجهة، ي اإلدار  النظام نم كجزء األولوية

 الجهة. حدود تتخطى التي

 العمليات وتطوير وإدارة استحداث في وصالحياتهم ومسؤولياتهم أدوارهم وبيان عملية كل عن المسؤولين تحديد 
 الرئيسية.

 للجهة االستراتيجية الخطة مع مباشر بشكل وربطها للعمليات أداء مؤشرات وتحديث وقياس تصميم. 

 إنجاز لضمان الجهة داخل العمليات وتنفيذ المهام أداء في واالزدواجية بالتداخل المتعلقة الموضوعات معالجة 
 النهاية. وحتى لبدايةا من للعمليات فعال

 لها. الداعمة والسياسات االستراتيجية تطبيق في للعمليات العام اإلطار فاعلية مدى مراجعة 

 السلبية التأثيرات وتقليل قياس يضمن بما والبيئة والسالمة الصحة على العمليات رتأثي وإدارة لقياس أنظمة تطبيق 
 والمياه. الطاقة استهالك كفاءة رفعو  وترشيد والبيئة لمجتمعا على لجهةا وعمليات عمالأ  عن الناجمة

 بالعمليات الخاصة والنتائج اإلنجازات ب(
 التالية: ئجالنتا المعيار هذا شملي أن يمكن الحكومية الجهة أنشطةو  وأهداف عمل طبيعة حسب

 على بالنتائج وعالقتها العملية( لتنفيذ الالزم الوقت )مثل: الرئيسية بالعمليات المتعلقة التشغيلية األداء مؤشرات 
 االستراتيجي. المستوى 

 وعدد تفتيشها، تم التي المنشآت عدد مثل:) باألهداف مقارنة الزمن وحدة في المنجزة العمليات حجم/اإلنتاجية 
 .مراجعتها( تمت التي القوانين

 نفس على الحفاظ مع المخرجات في الزيادة ونسبة العملية، تكلفة في الخفض نسبة )مثل: العمليات تنفيذ كفاءة 
 المدخالت(.

 العملية في التحسين نسبةو  تحسينها، تم التي العمليات نسبة )مثل: المادية وغير المادية العمليات تطوير نتائج 
 المطورة(.

 لمعالجة الالزم الوقت المتكررة، األخطاء نسبة )مثل: العمليات على األخطـاء/المالحظات مع التعامل نتائج 
 .األخطاء(

 والبيئية تصاديةواالق االجتماعية لمجاالتا في االستدامة 2-4

 والبيئية واالقتصادية الجتماعيةا المجاالت يف االستدامة قدرات  (أ
 التالية: النقاط معيارال هذا يشمل أن يمكن
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 والبيئية واالقتصادية االجتماعية االستدامة تحقيق في الحكومية الجهة وسياسات إستراتيجية مراعاة مدى تحديد 
 رؤية تحقيق في ويساهم يتوافق وبما لجهةا واختصاصات مهام سبح والقادمة لحاليةا لألجيال حياةال وجودة
 الدولة. في اةحي كأسلوب واإليجابية لسعادةا ثقافة ترسيخو  ولةالد تنافسية وتعزيز مصر

 على بناءً  والبيئية واالقتصادية االجتماعية المجاالت في االستدامة على الجهة وسياسات أنشطة تأثير مدى تحديد 
 الدولة/الحكومة. يف العالقة ذات الوطنية السياساتو  االستراتيجيات وءض وفي هاواختصاصات مهامها

 المؤسسات من المعنية والجهات الشركاء مع وبالتنسيق وسياسات وبرامج ومبادرات مشاريع وتطبيق تصميم 
 ذات الستراتيجيةا األهداف تحقيق لدعم تكاملهاو  المشتركة لمهاما تعزيز يف الخاصةو  المجتمعيةو  الحكومية

 الجهة. اختصاصاتو  مهام بحس والبيئية واالقتصادية تماعيةاالج المجاالت يف باالستدامة العالقة

 والبيئية واالقتصادية االجتماعية لمجاالتا في االستدامةب الخاصة النتائجو  اإلنجازات  (ب
 التالية: النتائج المعيار ذاه يشمل أن يمكن لحكومية،ا الجهة أنشطةو  وأهداف ملع طبيعة حسب

 والبيئية. واالقتصادية االجتماعية المجاالت في باالستدامة المتعلقة االستراتيجية األداء مؤشرات 

 المجاالت في باالستدامة المتعلقة والسياسات والبرامج والمبادرات بالمشاريع المرتبطة التشغيلية األداء مؤشرات 
 والبيئية. واالقتصادية االجتماعية

 

  نجوم سبع خدمات الثالث: الرئيسي المعيار
 وبشكل بها المرتبطة والعمليات الخدمات وتطوير وإدارة تصميمب الحكومية الجهة يامق مدى لىع الرئيسي لمعيارا ذاه يركز

Government ) األعمال ومؤسسات (izenCit to Government) األفراد من المتعاملين إلرضاء وذلك مبتكر

Business to) ألخرى ا الحكومية للجهات ةحكومي هةج من تقدم التي الحكومية والخدمات ( to Government

Government) - الحياة وجودة واإليجابية الرضا لتحقيق لهم مضافة قيمة توفير غرضب -مباشر يرغ أو باشرم بشكل. 
 مؤسساتو  أفراد نم المتعاملين إلرضاء المقدمة بالخدمات الخاصة األداء ؤشراتم نتائج تقييم لىع المعيار ذاه يركز كما

 المؤسسي. األداء نتائج وتحسين ـــــبــــ التنبؤ إلى باإلضافة يدوتحد وفهم راقبةم أجل نم حكومية جهاتو  أعمال

 بها المرتبطة والعمليات لخدماتا وإدارة تصميم 3-1

 بها المرتبطة والعمليات لخدماتا وإدارة تصميمب الخاصة القدرات  (1أ
 لتالية:ا النقاط المعيار هذا يشمل أن يمكن

 أهدافها، وتحقيق الحكومية الجهة إستراتيجية لتنفيذ الالزمة بها المرتبطة والعمليات الخدمات وتصنيف تحديد 
 إلدارتها ومبتكرة مناسبة أساليب استخدامو  للجهة، اإلداري  لنظاما من جزءك األولوية سبح لخدماتا وترتيب

 الجهة. حدود تخطىت التي ماتالخد ذلك في بما وتطويرها
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 مبتكرة حلول خالل من إرضائهم في وتساهم للمتعاملين مضافة قيمة ذات لتكون  خدمات وتطوير وتوفير تصميم 
 والمستقبلية. لحاليةا المتعاملين وتوقعات حتياجاتا على مبنية

 وتطوير وإدارة استحداث في ومسؤولياتهم أدوارهم وبيان بها المرتبطة الخدمات/العمليات عن المسؤولين تحديد 
 الخدمات. تقديمب المرتبطة العمليات هيكل

 االستراتيجية. الخطة مع مباشر بشكل وربطها الخدمات داءأل مؤشرات وتحديث وقياس تصميم 

 بتقديم المرتبطة العمليات وتنفيذ المهام أداء في واالزدواجية والتداخل بالتحديات المتعلقة الموضوعات معالجة 
 المتعامل. إسعاد تجربة عزيزت لضمان الحكومية لجهةا داخل تالخدما

 خدمة موظفي وتمكين للمتعاملين، الخدمات تقديم في التميز تحقيق بهدف المتعاملين لخدمة معايير وتطبيق إعداد 
 الحكومية. الجهة من لمقدمةا الخدمات جودة تحسينو  مهامهم داءأ من المتعاملين

 بها المرتبطة والعمليات لمشتركةا الخدمات إدارةو  بتصميم الخاصة القدرات  (2أ
 قدراتها مع يتكامل وبما واالستراتيجية المؤسسية االحتياجات ضوء في الخدمات تقديم مجال في الشراكات تحديد 

 الخاص(، القطاع مع والتعاقد التعهيد ذلك يف )بما المشتركة الخدمات تقديم جالم في لديها لقوةا نقاط ويعزز
 المتعاملين إرضاء في الشراكات هذه أثر وقياس تقييمو  معهم العالقة دارةإل مبتكرة إجراءاتو  سياسات واتباع

 والمجتمع.

 والمسؤوليات األدوار لتحديد وذلك المعنية والجهات المشتركة الخدمات تقديم في المعنيين الشركاء مع التنسيق 
 واالزدواجية. التداخل عدم وضمان

 تقديمل مبتكرة وقنوات آليات لتطوير المعنية والجهات المشتركة الخدمات تقديم في المعنيين الشركاء مع العمل 
 قبل من الحكومي للجهاز لنظرا يتم بحيث ،ينالمتعامل إسعاد جربةت تعزيز بهدف تبسيطهاو  المشتركة الخدمات

 منسجم.و  متكامل واحد ككيان املينالمتع

 أو حكومية جهات مع المتعاملين إلرضاء تقديمها الواجب الخدمة ومستوى  نطاق لضمان اتاتفاقي وتطبيق إيجاد 
 حكومية. غير

 المشتركة( الخدمات )شاملً  لخدماتا وإدارة تصميمب الخاصة ائجوالنت اإلنجازات  ب(
 التالية: النتائج المعيار ذاه يشمل أن يمكن لحكومية،ا الجهة أنشطةو  وأهداف ملع طبيعة حسب

 المشتركة( الخدمات شاملً ) بالخدمات لمتعلقةا األداء مؤشرات (1ب
 الحكومية. للجهة التابعة الخدمة تقديم وحدات/مراكز تقييم نتائج 

 الحكومية للجهة التابعة الخدمة تقديم وحدات/لمراكز السري  المتسوق  نتائج. 

 محدد(. جغرافي نطاق في المتوفرة الخدمات نسبة )مثل: الخدمة توفر مؤشرات 
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 الخدمة، لتقديم المتوفرة القنوات عدد موعد، على للحصول الالزم الزمن :مثل) للخدمة الوصول سهولة مؤشرات 
 الخدمة(. تقديم مركز لىإ للوصول الالزمة المدة

 باألهداف(. مقارنة الزمن وحدة في المنجزة المعامالت حجم )مثل: اإلنتاجية 

 منها(. المرجوة لألهداف الخدمة تحقيق مدى مثل:) الخدمات تقديم فاعلية 

 نفس على الحفاظ مع المخرجات في الزيادة نسبة الخدمة، تكلفة في الخفض نسبة )مثل: الخدمات تقديم كفاءة 
 (.الخدمة تطوير ةتكلف تقليل نسبة ،المدخالت

 وعدد الخدمة، تقديم كزامر  داخل االنتظار ومدة الخدمة، إلنجاز الالزمة المدة )مثل: الخدمات تقديم مؤشرات 
 (.الخدمة نجازإ وقت تقليص نسبة ،لخدمةا إلنجاز الالزمة العمل خطوات

 ومعدل المحدد، الوقت ضمن حلها تم التي المتعاملين شكاوى  نسبة )مثل: الخدمات تقديم في الجودة نتائج 
 ،الخدمة على لمعامالتا عدد بمجموع مقارنة الخدمة لىع المستلمة لشكاوى ا نسبة ،المتعاملين شكاوى  انخفاض

 لخدمة(.المعامالت/ا في األخطاء ومعدل

 العملية التجارب ونتائج المطورة، الخدمة في التحسين نسبة )مثل: المادية وغير المادية الخدمات تطوير نتائج 
 اتقليصه تم التي المطلوبة المستندات عدد لخدمة،ا على للحصول قليصهات تم لتيا الخطوات ددع ،الخدمة على

 (.الخدمة على للحصول

 حسب الخدمة بمواصفات االلتزام نسبة )مثل: الخدمات بتقديم المرتبطة واالتفاقيات بالشركاء المتعلقة لنتائجا 
 الخدمة(. تقديم مستوى  اتفاقية

 )االنطباعات( المشتركة( الخدمات شاملً ) الخدمات قديمت في المتعاملين رأي مقاييس (2ب
 (,G2G G2B, G2C) الحكومية الجهة بخدمات والمتأثرين المستفيدين لمتعاملينا وانطباعات أير  عن المقاييس هذه تعبِّّر

 والمقترحات، الشكاوى و  النقاش، ومجموعات لرأي،ا ومسوحات استطالعات خالل )من – مباشر يرغ أو باشرم بشكل –
 المقاييس: هذه شملت أن يمكن الجهة، عمل بيعةط وحسب شابه(، ماو  الشكر ورسائل

 كالمسوحات( داخلياً  الحكومية الجهة/الحكومة قبل من إجرائها يتم التي المتعاملين رضا نتائج(. 

 داخليًا. الحكومية الحكومة/الجهة قبل من إجرائها يتم التي المشتركة/المتكاملة الخدمات عن المتعاملين رضا نتائج 

 ة(المشترك الخدمات )شاملً  الخدمات تقديم يف الشركاء رأي مقاييس (3ب
 المشتركة الخدمات تقديم يف الحكومية الجهة مع والشراكة تعاون ال بمستوى  لشركاءا وانطباعات أير  نع لمقاييسا ذهه تعبِّّر

 التعامل في والشفافية المعلومات وتبادل توفير ولةوسه التعاون  وفعالية نهام االستفادة مدىو  الشراكة شروطو  بنودب وااللتزام
 نقاش،ال ومجموعات الرأي، ومسوحات استطالعات خالل )من – مباشر غير وأ مباشر بشكل – تواصلال نواتق وتقييم

 المقاييس: هذه تشمل نأ يمكن الجهة، عمل يعةطب وحسب ابه(،ش وما لشكرا ورسائل والمقترحات، والشكاوى 

 الشركاء. رضا نتائج 
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 الذكيةكترونية/اإلل الحكومة الرابع: الرئيسي المعيار
 مبتكرة وآليات وسياسات خطط تطبيقو  تصميم ومدى اإللكتروني/الذكي لنضجا مستوى  لىع الرئيسي لمعيارا هذا يركز
 ة،الدول في الذكية الحكومة إستراتيجيةو  الجهة إستراتيجية يحقق بما إللكترونية/الذكيةا الخدمات تقديم لىإ التحول تدعم

 اإليجابية. العمل وبيئة الوظيفي الرضا تعزيزو  المتعاملين رضاءإل المجال هذا في رائدة داءأ لنتائج تحقيقها ومدى

 الذكي التحول سياساتو  خطط وتطبيق تصميم 4-1

 الذكي لتحولا وسياسات خطط تطبيقو  تصميم قدرات  أ(
 التالية: النقاط المعيار ذاه يشمل أن يمكن

 الستخدام الداعمة الخطط وتطوير متقدمة تحتية بنية إقامة لغايات لكترونياً إ الحكومية الجهة احتياجات تحديد 
 وعملياتها. الحكومية الجهة أعمال ختلفم في اإللكترونية/الذكية الخدمات

 إرضائهم.و  هماحتياجات تفهم يعزز بما المتعاملين مع بالشراكة اإللكترونية/الذكية الخدمات وتحسين تطويرو  تصميم 

 االجتماعي. التواصل وشبكات نترنتاإل شبكة على الجهة وتواجد الذكية التطبيقات/اإللكتروني الموقع وإدارة تطوير 

 معلوماتها حماية لضمان دورية اختبارات وإجراء الحكومية الجهة داخل المعلومات أمن ومعايير سياسات تطبيق 
 وبياناتها.

 باحتياجات يتعلق فيما األخرى  الحكومية الجهات مع والتنسيق والتعاون  الجهة في اإللكترونية التحتية البنية إدارة 
 مبتكرة.و  متقدمة تحتية بنية إقامة غاياتول للموارد ألمثلا االستغالل هدفب إلكترونياً  الجهة

 العالقة. ذات األخرى  ةالحكومي الجهات مع إلكترونياً  الذكية البيانات وتبادل للمعلومات الجهة مشاركة 

 األخرى  الحكومية الجهات وأنظمة خدمات مع الجهة في اإللكترونية/الذكية واألنظمة الخدمات وتكامل شمولية 
 ةالمؤسسي االحتياجات مع توافقي بما لمجاالتا هذه يف لشراكاتا وتحديد ،المشتركة اإللكترونية/الذكية

 أو اإللكترونية/الذكية الخدمات قديمت في لخاصا لقطاعا عم والتعاقد التعهيد لكذ يشمل أن ويمكن واالستراتيجية،
 المتعاملين. إرضاء في الشراكات هذه ثرأ وقياس وتقييم شركائها عم العالقة إدارةب الجهة يامق مع العمليات، تنفيذ

 بما وغيرها( صطناعياال والذكاء الرقمية، التعامالت )مثل: والمبتكرة الحديثة والتقنيات الذكية الحلول استخدام 
 األخرى. الحكومية الجهات مع يتكامل بشكلو  تقديمها وقنوات إللكترونية/الذكيةا الجهة دماتخ دعم يف يساهم

 إلدارة نظام )مثل: الحكومية الجهات بين المشتركة أو الرئيسية اإللكترونية/الذكية الحكومية األنظمة مع الربط 
 لرقما ونظام المشاريع، إدارة ونظام الموحد، إللكترونيا الدفع نظامو  المالي، النظامو  البشرية، الموارد ونظام األداء،
 وغيرها(. الوطني بالمتعاملين لعالقةا إدارة نظامو  الرقمي، والتوقيع/التصديق ،القومي

 الذكياإللكتروني/ التحولب الخاصة والنتائج اإلنجازات  ب(
 التاليــة: النتائج لمعيارا هذا يشمل نأ يمكن ،الحكومية ةلجها وأنشطة وأهداف عمل طبيعة حسب
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 الذكياإللكتروني/ التحولب الخاصة داءاأل مؤشرات (1ب
 الخدمات( جماليإ من إلكترونياً  الخدمات تحول نسبة )مثل: الحكومية للخدمات اإللكتروني/الذكي التحول نتائج. 

 من لكترونيةاإل القنوات عبر المنجزة لمعامالتا نسبة )مثل: اإللكترونية/الذكية الحكومية الخدمات استخدام نتائج 
 .المنفذة( المعامالت إجمالي

 اإللكترونية/الذكية. الخدمات جودة بمعايير الحكومية الخدمات التزام نتائج 

 اإللكترونية/الذكية. الحكومية الخدمات عن المتعاملين وعي/العامة التوعية مستوى  نتائج 

 الشركاء. عم اإللكترونية/الذكية الحكومية الخدمات تكامل تائجن 

 اإللكترونية. المواقع جودة بمعايير اإللكترونية المواقع التزام نتائج 

 )االنطباعات( الذكيإللكتروني/ا التحولب الخاصة والمعنيين والشركاء عاملينالمت رأي مقاييس (2ب
 وفي اإللكترونية/الذكية لحكوميةا الجهة ماتخد يف المعنيينو  الشركاءو  المتعاملين وانطباعات رأي عن المقاييس هذه تعبِّّر

 لبشك – للجهة اإللكتروني الموقع فيو  اإللكترونية/الذكية لخدماتا وتقديم اإللكترونية ألنظمةا في التكاملو  الربط عمليات
 ،وغيرها( لشكرا ورسائل والمقترحات شكاوى ال النقاش، جموعاتم الرأي، استطالعات) خالل من – مباشر غير أو مباشر
 المقاييس: هذه تشمل أن مكني الجهة، عمل طبيعة وحسب

 اإللكترونية/الذكية. الحكومية الخدمات عن المتعاملين رضا نتائج 

 المتعاملين خدمة ومركز اإللكتروني، )الموقع المتاحة والتواصل االتصال قنوات عن المعنيين جميع رضا نتائج، 
 وغيرها(. االجتماعي التواصل ووسائل

 الجهة. من المقدمة لكترونية/الذكيةاإل الخدمات عن والمعنيين المتعاملين ثقة نتائج 

 اإللكترونية/الذكية الحكومية بالخدمات المرتبطة والمعنيين المتعاملين مقترحات/شكاوى  مع التعامل نتائج 
 المبتكرة. التقنية والتطبيقات

 مع التعامل ونتائج الداخلية اإللكترونية واألنظمة الخدمات عن الثقة ومستوى  البشرية الموارد سعادة نتائج 
 ومقترحاتهم. مالحظاتهم

 النتائج: هذه تشمل أن ويمكن منها، االستفادة ومدى الشراكة وشروط ببنود االلتزام مدى عن الشركاء رضا نتائج 
 والشفافية المعلومات، وتبادل وفيرت وسهولة التعاون و  كاء،الشر  مع تعاون وال العالقة وطبيعة لتواصل،ا قنوات تقييم

 االختيار. ومعايير التعامل في
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 %(20) االبتكار الثاني: المحور
 المعيارين من كل طبيقت مدى راعاةم يتمو  البتكار،ا إدارةو  المستقبل استشراف هما: رئيسين عيارينم الثاني المحور يتضمن

 محيطها يف الكامنة الغموض عناصر أهم وتحديد لمستقبلا استشراف خالل نم الحكومية لجهةا ملع بيعةط لىع بناءً 
 ذلكو  لالبتكار الستراتيجية الجهة تطبيق مدى على محورال يركز كما ملها.ع على لعناصرا هذه أثيرت ومدى الخارجي

 تحقيق لضمان تطبقها التي البرامجو  والخدمات والعمليات الرئيسي ملهاع مجال يف والمبتكرة لرياديةا لمبادراتا تنفيذو  إلعداد
 ين.والمعني المتعاملين إلرضاء الخدمات من مستوى  علىأ  وتقديم االستراتيجية أهدافها

 
  المستقبل ستشرافا الخامس: الرئيسي المعيار

 في النهوض خالل من المستقبلي لتفكيرا مجال في لقدراتها لحكوميةا الجهة طويرت مدى لىع لرئيسيا لمعيارا ذاه يركز
 استشراف أدوات استخدامب للمتغيرات االستجابة على والمقدرة لعالميةا الريادة نحو لتقدمل المستمر التجديدو  لفكري ا لمالا الرأس

 سرعةو  مواكبتها وكيفية والمستقبلية لعالميةا االتجاهات دراسةو  حليلت لىع لعملا نم الجهة لتتمكن وذلك المتنوعة المستقبل
 طرق  في التجديد خالل نم لها المتوقعة وغير لمتوقعةا والنتائج الحتماالتا ولكافة لمستقبلل لجاهزيةا بناءل االستجابة

 على المعيار يركز ماك الحالية. دراتهاق طارإ دودح ارجخ الجهة إنجازات في التقدم حقيقت مع ينسجم بماو  العمل وأساليب
 مانض مع الفرص واقتناص المعنية للقطاعات مستقبلية ماذجن وبناء المستقبلية لمتغيراتا فهم يف لجهةا بذلهات لتيا الجهود
 يركزو  لمجتمع.وا عنيينملل الرضا تحقيق في وسياساتها خدماتهاو  عملياتها على تأثرس التي العمليةو  االستراتيجية المرونة

 المجال. هذا يف رائدة نتائج تحقيق مدى على المعيار هذا

 يالمستقبل التفكير 5-1

 المستقبلي التفكير قدرات  أ(
 التالية: النقاط المعيار ذاه يشمل أن يمكن

 األدوات تلك وتطبيق المستقبل استشراف مجال في الثقافة لبناء المستمر الفني والتدريب التوعية عمل ورش جراءإ 
 .الجهة عمل مجاالت على

 نوعية أساليب باستخدام الحكومة مكانة ومن الحكومية الجهة عمل من تعزز المستقبل الستشراف أدوات تطوير 
 والبيئية، والتكنولوجية واالقتصادية )االجتماعية لمستقبليةا واالتجاهات لتطوراتا وأهمية بيعةط توقعل وكمية

 واختيار البدائل حديدوت الجهة بعمل لمرتبطةا المجاالت لىع لمستقبليةا لتطوراتا ذهه تأثير مدى وتحليل ،وغيرها(
 .األفضل نحو توجيهها أو عهام التعامل أو منها الستفادةل االتجاهات ذهه قوة لىع بناءً  أفضلها

 شمولية ومدى ،قبليةالمست للتوجهات صحيحة قراءات على مبنية استباقية وسياسات ومبادرات إستراتيجيات تطوير 
 .جاالتهم بكافة الحكومي للجهاز تغطيتهو  المستقبل استشراف

 الجهات. بين المشتركة الدراسات أو للجهة المستقبلية الدراسات تطوير 
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 المستقبلي بالتفكير الخاصة والنتائج اإلنجازات  (ب
 التاليــة: النتائج عيارالم هذا يشمل أن يمكن الحكومية، لجهةا وأنشطة وأهداف ملع طبيعة حسب

 استشراف مجال في والتدريب التوعية ورش عدد )مثل: المستقبل استشراف مجال في والتثقيف التوعية نتائج 
 إجمالي لىإ المستقبل استشراف جالم في المتدربين الموظفين نسبة ،الجهة في ينللموظف عقدها تم التي المستقبل

 .(الموظفين عدد

 عليها. التدريب تم والتي المستقبل استشراف في المستخدمة األدوات نتائج 

 والمبادرات. والسياسات االستراتيجيات وضع عليها بناء تم التي المستقبلية الدراسات جودة تقييم 

 المستقبلية. العالمية التوجهات تحليل من واستنتاجها تطويرها تم التي والمشاريع المبادرات نتائج 

 المستقبل. استشراف أدوات تطبيق على بناءً  المؤسسية والتطويرات راتالتغيي نتائج 

 مستقبل.ال استشراف مجال في بنشرها الجهة قامت التي والدراسات البحوث نتائج 

 المستقبلية. القرارات اتخاذ في الجهة ومرونة لسرعة نتيجة الفرص اقتناص من المتحققة النتائج 

 المستقبل. استشراف مبادرات/أفكار من تحقيقها تم التي النتائج 

 المستقبل. استشراف نتيجة الريادة تحقيق من الجهة مكنت التي النتائج 

 
  االبتكار دارةإ السادس: الرئيسي المعيار

 أهداف تحديد خالل من الجذرية واالبتكارات الحلول تقديم في الحكومية الجهة ورد أهمية لىع الرئيسي لمعيارا ذاه يركز
 وبناء المعرفة إنتاجو  عملها مجاالت ضمن لعمليةا والتجارب اثاألبح يف االستثمارو  ملهاع جالم في لالبتكار واضحة

 والجهات المعنيين مشاركة تعزز وآليات نظمةأ تطبيق خالل من لمستمرا والتطوير البتكارا تدعم يجابيةإ ملع بيئةو  ثقافة
 الفنية عملياتهاو  الرئيسية الجهة مهامو  أعمال تنفيذل البتكارا جهود تطبيق في الخاص القطاعو  الحكومية وغير الحكومية

 دىم على المعيار هذا ركزي كما لمعنيين.ا جميع إلرضاء نوعية قيمة لتحقيق مبتكرةو  جديدة خدمات تقديمو  ابتكارية بطرق 
 لمجال.ا هذا في رائدة نتائج تحقيق

 االبتكار دارةإ أنظمة وتطبيق ويرتط 6-1

 االبتكار إدارة أنظمة قوتطبي تطوير قدرات  (أ
 التالية: النقاط المعيار ذاه يشمل أن يمكن

 أولويات لتحديد واضحة معايير استخدام تتضمن االبتكار إلدارة استراتيجيات/أنظمةسياسات/ وتطبيق تطوير 
 الجهة وخدمات عمل وطبيعة الرئيسية المهام مجال ضمن مبتكرة حلوالً  تحتاج التي والتطوير التحسين فرص
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 إستراتيجية تحقيق في يساهم وبما الحكومة في بتكاراال إستراتيجية مع يتوافق بما منها المجدية الحلول واختيار
 .2030مصر رؤيةو  الجهة

 في المشاركة على والمعنيين والمتعاملين البشرية الموارد تحفز التي واألدوات المالئمة والقنوات العمل بيئة توفير 
 .حكومةال في االبتكار برامج عمل وأدلة عاييرم مع يتوافق بماو  لجهةا بعمل المرتبطة االبتكار أنشطة

 االبتكار. أنشطة في بفاعلية المساهمة من التمكينه البشرية الموارد قدرات لبناء برامج وتنفيذ إعداد 

 الجهة طبيعة مجال في البتكارل المتاحة الفرص لتحديد والمعلومات للمعارف األمثل االستخدام ضمان. 

 القطاع في والمعنيين العلمي البحث ومراكز األكاديمية الجامعات/المؤسسات مع فاعلة شراكات شبكة بناء 
 المواردو  اإلمكانيات من ألطرافا جميع استفادةو  لتكاملا ضمني بماو  االبتكار عملية لدعم والخاص الحكومي

 العملية. لتجاربوا األبحاث في االستثمارو  لالبتكار المتاحة

 البتكارا إدارة أنظمة تطبيقو  ويربتط الخاصة والنتائج اإلنجازات  ب(
 التاليــة: النتائج معيارال هذا يشمل أن يمكن ،الحكومية الجهة أنشطةو  وأهداف عمل طبيعة حسب

 الموظفين نسبة ،االبتكار مجال في الجهة تنظمها التي والفعاليات الورش عدد )مثل: الجهة في االبتكار ثقافة نتائج 
 فكارأ عن الناتجة جديدة/المطورةال الخدمات عدد ،الموظفين ددع إجمالي إلى االبتكار مجال في المتدربين

 (.ابتكارية فكارأ الناتجةعن تصميمها لمعادا العمليات عدد ،ابتكارية

 إستراتيجيات من عملها مجال في االبتكارات لتطبيق نتيجة الجهة في تحقيقها تم التي المادية وغير المادية النتائج 
 ملينوالمتعا موظفينال من والمطبقة المجدية البتكاريةا االقتراحات/األفكار منها) مبتكرة اتوخدم وعمليات

 والشركاء(.

 والخاصة. الحكومية المؤسسات من الشركاء مع المنفذة االبتكارية المشاريع/المبادرات/البرامج نتائج 

 وتطبيقها. استحداثها تم التي الرائدة/المبتكرة العمل وتطبيقات نماذج نتائج 

 الفكرية. الملكية اختراع/حقوق  براءات على الحاصلة االبتكارات 

 

 %(20) الممكنات الثالث: المحور
 المخاطر وإدارة والحوكمة، ،والموارد لممتلكاتوا البشري، المال أسر  هي: ئيسيةر  معايير أربعة الثالث المحور يتضمن

 الموارد وحجم نوعية حيث من عملها بيعةط حسب الحكومية لجهةا في لمعاييرا هذه طبيقت تمي حيث ،األعمال واستمرارية
 ذرية.ج ابتكارية بطرق  وتطويرها إدارتهاو  منها الستفادةا آلياتو  تستخدمها التي والممتلكات
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  البشري  المال رأس السابع: الرئيسي المعيار
 عمل بيئة خلق تعزيزو  وإنتاجيته كفاءته ورفع واستدامته لبشري ا المال رأس يف االستثمار لىع لرئيسيا لمعيارا ذاه يركز

 تقديم مع مشترك بشكل والجهة األفراد هدافأ  من كل لتحقيق لالزمةا والخطط لسياساتا وضع اللخ من مبتكرةو  إيجابية
 ماك المكملة. األدلةو  األنظمةو  لبشريةا لمواردا ولوائح لقوانين وفقاً  لديهم لحياةا بجودة واالرتقاء الموظفين رضاءإل خدمات

 استقطاب على التركيز مع االبتكار على قدراتهم عورف وتمكينهم وتحفيزهم مكافأتهمو  العاملين ودجه قديرت لىع لمعيارا يشمل
 تحقيق مدى على المعيار هذا يركز ماك لجنسين.ا بين التوازن  تحقيقو  عليها والمحافظة التخصصيةو  الوطنية الكفاءات

 المجال. هذا في رائدة نتائج

 البشري  المال برأس لمتعلقةا والعمليات والسياسات لخططا وتطبيق تصميم 7-1

 البشري  المال برأس لمتعلقةا والعمليات السياساتو  الخطط تطبيقو  تصميم قدرات  (أ
 التالية: النقاط لمعيارا هذا يشمل أن يمكن

 مع يتوافق وبما الجهة إستراتيجية لتحقيق الالزمة البشرية الموارد وقدرات السلوكية والكفاءات المهارات تحديد 
 توفيرها.ل الالزمة الخطط ووضع لعملياتل العام اإلطارو  التنظيمي الهيكل

 الجهة داخل اإليجابية العمل بيئة تعزز متكاملة عمل وأنظمة وبرامج ومبادرات وخطط سياسات وتطبيق تطوير 
 واالنتقال الوظيفي المسار تخطيطو  المهني والتطوير لتوظيفا عمليات إدارةب لمتعلقةا لجوانبا ختلفم تغطيو 

 تقديم ضمان مع ،البشري  المال رأسب العالقة ذات العمليات نم وغيرها التكريمو  التحفيز أنظمةو  الوظيفي والتظلم
 العدالة تحقيق يضمن وبما ها،ل المكملة واألنظمة لبشريةا الموارد ائحولو  نينلقوا وفقاً  عالية جودة ذات خدمات

 .لجنسينا بين ما والتوازن  والشفافية الفرص وتكافؤ رضاالو 

 الخطط وإعداد دقيقة ومعلومات أسس على بناءً  التدريبية االحتياجات تحديد مع األداء وتحسين التعلم ثقافة بناء 
 المعارف بشريةال الموارد إكساب ضمني بشكل تنفيذهاو  لمختلفةا لمستمرا التعلمو  التدريب أشكال باستخدام التدريبية

 البشرية. الموارد وسلوك أداء على التدريب وأثر اعليةف مدى قياسو  المطلوبة ياتوالسلوك والمهارات

 مستويات عن منتظمة معلومات وتوفير والشفافية الفرص وتكافؤ العدالة يضمن بما البشرية الموارد أداء تقييم 
 والحوافز والمكافآت لوظيفيا التقدم وربط المستويات، ذهه لتحسين الكفاءاتو  األهداف تحقيقو  اإلنجازو  األداء
 التقييم. بنتائج

 لضمان الالزمة والصالحيات والكفاءات والمعلومات األدوات على حصولهم وضمان البشرية الموارد تمكين 
 ألهداف.ا تحقيق في القصوى  مساهمتهم

 في العمل( وفرق  )الموظفين الحكومية بالجهة المستويات جميع على واإلبتكارات الرائدة اإلنجازات ومكافأة تشجيع 
 بينهم. فيما إليجابيا التنافس وخلق لمناسبةا والطريقة التوقيت
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 واالبتكار اإلنتاج على البشرية الموارد تحفيز في تساهم ومالئمة وآمنة وصحية إيجابيةو  سعيدة عمل بيئة توفير 
 ووسائل ،استراحة ومناطق ياضية،ر  وقاعة ،مكتبة )مثل: لهم الشخصيةو  العملية الحياة ينب التوازن  وتحقيق
 وغيرها(. والبحث لالبتكار

 أو لألطفال الحضانات توفير :)مثل العاملة واألم للمرأة  داعمة بيئة وخلق العمل في المرأة  دور وتعزيز تمكين 
 .(العاملة لألم اعمةد سياسات أو ة،مرن عمل ساعات

 البشري  المال برأس لخاصةا والنتائج اإلنجازات  (ب
 التاليــة: النتائج لمعيارا هذا يشمل نأ يمكن ،الحكومية الجهة أنشطةو  وأهداف عمل طبيعة حسب

 البشري  لمالا برأس المتعلقة داءاأل مؤشرات (1ب
 ومعدل المتوفرة، بالكفاءات مقارنة المطلوبة والكفاءات اإلنتاجيــة، )مثل: البشرية الموارد تنمية مؤشرات نتائج 

 التدريــب(. أثر قييمت ونتائج المتدربين، نسبةو  موظف، كلل التدريبية الساعات

 إلى المطبقة االقتراحات ونسبة سنويًا، المقدمة االقتراحات معدل )مثل: والمشاركة التحفيز مؤشرات نتائج 
 (.المقدمة االقتراحات

 لكل المرضية اإلجازات ومعدل موظف، لكل الغياب أيام عدد متوسط )مثل: واإليجابية الرضا مؤشرات نتائج 
 نسبةو  معالجتها، ونسبة لموظفينا قبل من والتظلمات لمالحظاتا وعدد لعمل،ا إصابات ددع ومتوسط موظف،

 االستقالة(. وأ راتب بدون  إجازة مثل العمل ترك

 الخفض ونسبة الخدمات، لتقديم الالزم كالوقت الخدمات تقديم كفاءة )مثل: البشرية للموارد المقدمة الخدمات نتائج 
 األخطاء(. ونسبة المدخالت، فسن على الحفاظ مع لمخرجاتا في لزيادةا ونسبة لخدمة،ا تكلفة في

 البشري  المال برأس المتعلقة رأيال مقاييس (2ب
 العمل وأدلة وأنظمة مشاريعو  وبرامج ومبادرات وخطط سياساتب البشرية الموارد وانطباعات أير  نع لمقاييسا ذهه تعبِّّر

 استطالعات خالل )من – مباشر غير وأ مباشر بشكل – اإليجابيةو  السعيدة العمل يئةب توفر بمدىو  لبشريةا المواردب المتعلقة
 مقاييس:ال هذه تشمل أن ويمكن ه(،شاب وما لشكرا ورسائل المقترحات،و  المالحظاتو  النقاش، ومجموعات الرأي، ومسوحات

 الوظيفي الرضا نتائج. 

 العمل. بيئة في اإليجابية نتائج 

 الوظيفي. ءالوال نتائج 

 والسالمة. المهنية الصحة نتائج 
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  والموارد الممتلكات الثامن: الرئيسي المعيار
 إستراتيجية دعمل وممتلكاتها الداخلية لمواردها الحكومية الجهة دارةإ وفاعلية كفاءة دىم على لرئيسيا المعيار اهذ يركز

 توقعات ويفوق  احتياجات تجاوزي بشكل اإلنفاق أولويات تحديد لكذ في بما لعملياتل الفعال لتنفيذا ضمانو  لجهةا وسياسات
 مدى على المعيار هذا يركز ماك لهم. نوعية يمةق تضيف ال التي لمجاالتا يف قاتالنف يلغي وبما المتعاملين ومصالح

 لمجال.ا هذا في رائدة نتائج تحقيق

 الموارد( األجهزة،و  المعدات المرافق،و  )المباني والموارد الممتلكات إدارةو  تخطيط 8-1

 رد(الموا واألجهزة، لمعداتا ،والمرافق )المباني والموارد الممتلكات إدارةو  تخطيط قدرات  أ(
 التالية: النقاط المعيار ذاه يشمل أن يمكن

 سياسات تدعم وأجهزة ومعدات ومرافق مباني من الممتلكات إلدارة المدى طويلة وخطط سياسات وتطبيق تطوير 
 العالقة. اتذ واالستراتيجيات السياسات عم يتوافق بماو  الحكومية الجهة إستراتيجيةو 

 برامج خالل من وإدامتها وأمنها األصول تلك حياة دورة وإدارة والمعدات والمرافق للممتلكات األمثل االستخدام 
 الوقائية(. )خاصة الصيانة

 الصديقة المواد واستخدام الشراء( عمليات )مثل الحكومية الجهة عمليات في البيئية والمعايير المواصفات تطبيق 
 المتجددة. غير والموارد البيئة لىع المحافظة يضمن بما للبيئة

 والمخزون. للمستودعات المثلى اإلدارة 

 لموارد(ا واألجهزة، لمعداتا ،والمرافق )المباني والموارد الممتلكاتب الخاصة والنتائج اإلنجازات  (ب
 التاليــة: النتائج المعيار ذاه يشمل أن يمكن لحكومية،ا الجهة أنشطةو  وأهداف ملع طبيعة حسب

 االســــتعمال. كفاءة 

 الصيانــــة. عمليات وفاعلية كفاءة 

 الممتلكات. بإدارة المرتبطة النفقات في الخفض نتائج 

 والمياه. الكهرباء استهالك في الخفض نتائج 

 استخدامها/تدويرها. إعادة تم التي المواد حجم 

 ها(.وغير  الكيميائية والمواد والوقود، )األوراق، المواد استهالك في الخفض نتائج 

 البيئية. والملوثات الدفيئة الغازات انبعاثات في الخفض نتائج 

 الجهة. في والمستخدمة لالستبدال القابلة المواد من للبيئة الصديقة المواد استخدام نتائج 

 العمليات/الخدمات. في للبيئة الصديقة التقنيات استخدام نتائج 
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 الموردين مع العلقة إدارة 8-2

 الموردين مع العلقة إدارة قدرات  (أ
 التالية: النقاط المعيار ذاه يشمل أن يمكن

 عالقات بناء إلى ويؤدي المتبادلة المنفعة يحقق بما الموردين مع )الشراكة( المدى طويلة العالقة وحدود إطار رسم 
 المتعقل. قواإلنفا التكاليف وخفض للمعنيين ضافةم قيمة تحقيق جالم في لحكوميةا الجهة هدافأ  تدعم مستدامة

 العقود، ومراجعة تعديل حاالت )مثل: أدائهم وتقييم معهم والتعامل الموردين اختيار معايير نشر في الشفافية 
 وغيرها(. العطاءات إحالة وإجراءات الموردين، تصنيفو  أداء وتقييم

 الموردين عم العلقة بإدارة لخاصةا والنتائج اإلنجازات  (ب
 التاليــة: لنتائجا المعيار هذا شملي أن مكني ،الحكومية الجهة شطةوأن وأهداف عمل طبيعة حسب

 الموردين عم العلقة بإدارة لخاصةا األداء مؤشرات (1ب
 الموردين. تقييم نتائج 

 بالمشتريات. المرتبطة النفقات في الخفض نتائج 

 بالموردين. الخاصة المالحظات مع التعامل نتائج 

 لمحلية.ا والمتوسطة الصغيرة الشركات من تالمشتريا نتائج 

 الموردين رأي مقاييس (2ب
 وشروط ببنود وااللتزام لحكوميةا الجهة مع والشراكة لتعاون ا بمستوى  الموردين وانطباعات أير  نع لمقاييسا ذهه تعبِّّر

 التواصل نواتق وتقييم التعامل في والشفافية المعلومات تبادلو  توفير وسهولة لتعاون ا وفعالية نهام الستفادةا مدىو  التعاقد
 والمقترحات، والمالحظات لنقاش،ا ومجموعات لرأي،ا ومسوحات ستطالعاتا اللخ ن)م – مباشر غير أو مباشر بشكل –

 المقاييس: هذه تشمل أن يمكن لجهة،ا عمل طبيعة حسبو  شابه(، ماو  الشكر ورسائل

 الموردين. رضا نتائج 

 المالية الموارد إدارة 8-3

 المالية الموارد إدارة قدرات  (أ
 التالية: النقاط لمعيارا هذا يشمل أن يمكن

 الحكومية. الجهة إستراتيجية تحقيق لدعم مالية وعمليات المدى طويلة وخطط سياسات وتطبيق تطوير 

 لضمان المالية التقارير وإعداد والمراجعة والرقابة الداخلي الضبط وعمليات المالي التخطيط عمليات تصميم 
 وفاعلية. بكفاءة للموارد األمثل االستخدام
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 اإليرادات. لتنمية برامج تطبيق 

 النفقات. لترشيد برامج تطبيق 

 كفاءتها. رفع لضمان والخدمات للعمليات التكاليف حساب مبادئ تطبيق 

 المعتمدة المالية بالموارد مقارنة واإلنجازات النتائج تحليل. 

 المالية الموارد بإدارة لخاصةا والنتائج اإلنجازات  (ب
 التاليــة: النتائج لمعيارا هذا يشمل نأ يمكن ،الحكومية الجهة أنشطةو  وأهداف عمل طبيعة حسب

 لإليرادات. المالي التخطيط دقة 

 للمصروفات. المالي التخطيط دقة 

 الميزانية. إعداد دقة 

 اإليرادات. تنمية برامج عن الناتجة اإليرادات في الزيادة نتائج 

 النفقات ترشيد برامج عن الناتجة النفقات في الخفض نتائج. 

 والعمليات. الخدمات تكاليف في الخفض نتائج 

 
 الحوكمة التاسع: الرئيسي المعيار

 المعنيين جاهت المساءلة مبدأ تحقيق يضمن بما للحوكمة لعاما اإلطار وفاعلية فاءةك مدى لىع لرئيسيا لمعيارا ذاه يركز
 بالتشريعات االلتزام ومدى األداءب يتعلق افيم لحكوميا المستوى  على بالحوكمة لمعنيةا والجهات لمجتمعا تجاه والشفافية
 المجال. ذاه في رائدة نتائج يقتحق مدى على المعيار هذا يركز كما .الفكرية يةالملك بحقوق  المتعلقة ذلك في بما والقوانين

 لحوكمةل عام إطار وتطبيق تصميم 9-1

 ةللحوكم عام طارإ وتطبيق تصميم قدرات  (أ
 تالية:ال النقاط المعيار هذا يشمل أن يمكن

 اإلدارة )مثل: الحكومية الجهة في المختلفة العمل مجاالت على للحوكمة وشامل فعال عمل إطار وتطبيق إيجاد 
 والممتلكات(. لمواردا وإدارة المشاريع، وإدارة المعلومات، إدارةو  المالية، اإلدارةو  البشرية، لمواردا إدارةو  المؤسسية،

 مستوى  على واللوائح اإلجراءات وتطبيق المستويات كافة على للمساءلة والقابلية نزاهةوال والعدالة الشفافية ضمان 
 الحكومية. الجهة إدارات كافة

 للعمليات العام واإلطار القيمة سلسلة تحديد خالل من والمسؤوليات المهام بفصل الخاصة الحوكمة مبادئ تحقيق 
 لها. الداعمة والسياسات الستراتيجيةا لتنفيذ لمالئما التنظيمي والهيكل والمساندة الرئيسية العمليات يتضمن الذي



 

 

 

33 
 

 والتدقيق التقييم تقارير في يرد ما لتنفيذ الفعالة والمتابعة الحكومية البرامج ومتطلبات والقوانين التشريعات تطبيق 
 .والمالية إلداريةا والرقابة بالمتابعة لمعنيةا الجهات من

 للحوكمة عام طارإ وتطبيق بتصميم لخاصةا والنتائج اإلنجازات  (ب
 التاليــة: النتائج لمعيارا هذا يشمل نأ يمكن ،الحكومية الجهة أنشطةو  وأهداف عمل طبيعة حسب

 بالحوكمة الخاصة األداء مؤشرات (1ب
 واإلدارة. لتنظيمل المركزي  الجهاز اإلدارية، الرقابة هيئة للمحاسبات، المركزي  الجهاز تصنيف نتائج 

 على المقامة القضايا عدد )مثل: األهمية حسب مصنفة والتقييم التدقيق تقارير في الواردة المالحظات نتائج 
 .(الجهة

 والتدقيق التقييم تقارير من المالحظات نسبة )مثل: والتدقيق التقييم تقارير في الواردة المالحظات معالجة نتائج 
 .(المحدد الوقت في اإغالقه تم التي

 بالحوكمة المعنيين رأي مقاييس (2ب
 خالل )من – مباشر غير أو مباشر بشكل – الحوكمةب العالقة ذوي  لمعنيينا وانطباعات أير  عن لمقاييسا ذهه تعبِّّر

 طبيعة وحسب ابه(،ش وما الشكر رسائلو  والمقترحات، المالحظاتو  لنقاش،ا مجموعاتو  الرأي، ومسوحات استطالعات
 التالية: المجاالت المقاييس ذهه تشمل أن مكني الجهة، عمل

 المتعاملين. مع التعامل معايير في والنزاهة الشفافية نتائج 

 البشرية. واردالم مع التعامل معايير في الفرص وتكافؤ والنزاهة الشفافية نتائج 

 لموردين.ا ختيارا ومعايير التعامل في الفرص افؤوتك والنزاهة الشفافية نتائج 

 
  األعمال استمراريةو  المخاطر إدارة :العاشر الرئيسي المعيار

 استمرارية وإدارة لمخاطرا إلدارة جبرام طبيقت يف لحكوميةا الجهات وفاعلية كفاءة مدى على لرئيسيا المعيار هذا يركز
 اإلستمرارية ضمان إلى إضافة المتوقعة،و  الحالية للمخاطر فعالة وابطض ووضع لمخاطرا حجم قليلت ضمانل ذلكو  األعمال،

 تعزيزو  بناء يف ساهمي بماو  أزمة، أو طارىء حدث ألي بفاعلية التصدي اللخ من والمعنين للمتعاملين ماتالخد تقديم في
 المجال. هذا في رائدة نتائج تحقيق مدى لىع المعيار هذا يركز ماك الحكومية. لجهةا في لمعنيينا جميع ثقة

 المخاطر دارةإل عام إطار وتطبيق تصميم 10-1

 المخاطر رةإلدا عام إطار تطبيقو  تصميم قدرات  (أ
 التالية: النقاط المعيار ذاه يشمل أن يمكن
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 استمرارية وضمان الحكومية الجهة إستراتيجية لتحقيق المخاطر إلدارة وشامل فّعال عمل إطار وتطبيق يجادإ 
 أنواع كافة مع والتعامل التكامل ضمان عم المتاحة الفرص نم واالستفادة لتهديداتا من لحدا هدفب األعمال

 عمالأ  باستمرارية لخاصةا المخاطرو  ،االستراتيجية لمخاطرا )مثل: المحتملة والكوارث واألزمات المخاطر
 الصحةب لمتعلقةا تلكو  التشغيلية، والمخاطر لمعلومات،ا أمن مخاطرو  والبيئية، المالية والمخاطر المؤسسة،
 تأثيرها ودرجة دوثهاح احتمالية وتحديد (لمتعاملينا رضا أو الخدمات، لىع تؤثر يمكن والتي ،المهنية والسالمة

 الجهة. على

 األهداف تحقيق على تؤثر أو عمالاأل استمرارية تهدد التي المخاطر مع التعامل اءاتوإجر  اساتسي إعداد 
 تقييمهاو  وقوعها واحتمالية اإليجابيةو  السلبية أثيراتهات دراسةب وتحليلها ،وخدماتها وعملياتها جهةلل االستراتيجية

 أولوياتها. حسب

 الالزمة والموارد الزمنية واألطر التنفيذ ومسؤوليات طةاألنش تتضمن المخاطر ومعالجة إلدارة خطط إعداد 
 األهداف تحقيق دون  تحول أن مكني التي والمستجدات لمتغيراتا لمواجهة لةالبدي الخططو  والسيناريوهات

 البرامج.و  والمبادرات والمشاريع الخدماتو  العمليات وتنفيذ للجهة االستراتيجية

 المخاطر دارةإل عام إطار وتطبيق تصميمب الخاصة والنتائج اإلنجازات  (ب
 التاليــة: النتائج لمعيارا هذا يشمل نأ يمكن ،الحكومية الجهة أنشطةو  وأهداف عمل طبيعة حسب

 والكوارث. األزمات مع للتعامل الوهمية والتجارب التدريب خطط نجاح نتائج 

 حدوثها(. حال )في المخاطر مع التعامل في الطوارئ  خطط نجاح نتائج 

 العمل(. إصابات عدد )مثل: الجهة وأنشطة عمليات عن الناتجة الحوادث نتائج 

 /المخاطر إدارة تطبيق تم التي العمليات نسبة )مثل: والكوارث األزماتو  المخاطر من الناتجة اإلحصاءاتالنتائج 
 لمخاطرا إجمالي إلى هال تصحيحية اءاتجر إ وضع مت التي المخاطر نسبة ،العمليات جماليإ إلى عليها

 جماليإ إلى المخاطر إلدارة المعتمدة لزمنيةا الخطة ضمن نفيذهات تم لتيا التصحيحية إلجراءاتا نسبة ،المرصودة
 .(المخاطر مع للتعامل التصحيحية إلجراءاتا نتائج نع المعنين ضار  نسبة ،المستهدفة التصحيحية اإلجراءات
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 التقييم أسلوب
 الحكومي التميز منظومةب الخاص مالتقيي سلوبأ باستخدام "المتميزة الحكومية المؤسسة" جائزة تقييم يتم

 كالتالي:
 بتقييم خاص واآلخر القدرات بتقييم خاص أحدهما ئيسيينر  قسمين إلى لحكوميا التميز نظومةم في لتقييما مليةع تنقسم

 وهي: رئيسية معايير الثةث خالل من القدرات تقييم يتم حيث النتائج،
 .الفاعلية 
 .الكفاءة 
 التعلم والتطوير. 

 وهي: رئيسية معايير بعةأر  خالل من النتائج تقييم يتم بينما
 لشمولية والقابلية للستخدام.ا 
 .تحقيق النتائج 
 .التطور في األداء 
 .الموقع الريادي 

 المعايير: هذه من لكل فصيليت شرح يلي وفيما

 القدرات تقييم معايير
 الفاعلية 

 ومشاريع وخدمات وعمليات لعم وبرامج أنظمةو  وخطط ياساتس تطبيقو  بتصميم المتميزة الحكومية الجهة تقوم
 طبيعة مع يتناسب بما – نهمم فاعلة وبمشاركة المعنيين جميع جاتواحتيا متطلبات لبيت )قدرات( وغيرها ومبادرات

 تساهم يجابيةإ نتائج تحقيق إلى تطبيقها ويؤدي – تالممارسا فضلأ مع يتوافق وبما الرئيسي ودورها الجهة عمل
 المعنيين. لجميع يمةق وتضيف ككل الدولة رؤيةالحكومة/ وإستراتيجية لجهةا إستراتيجية تحقيق يف فعال بشكل

 الكفاءة 
 المشاريعو  والخدمات اتوالعملي العمل وبرامج واألنظمة الخططو  سياساتال تطبيق المتميزة الحكومية الجهة تراعي

 المبانيو  واألجهزة والتقنية البشرية) المختلفة لمواردل ألمثلا الستغاللا ضمنت بطرق  قدرات من وغيرها والمبادرات
 النفقات ويلغي المعنيين ومصالح حتياجاتا يلبي بما اإلنفاق ولوياتأ تحديد ضمني الذي لمتعقلا اإلنفاقو  وغيرها(

 لهم. قيمة تضيف ال تيال المجاالت في

 والتطوير التعلم 
 والخدمات والعمليات العمل وبرامج واألنظمة والخطط سياساتال على بالتطوير المتميزة الحكومية الجهة تقوم

 من التعلم على مبنية مبتكرة وطرق  إبداعية أفكار باستخدام مستمر بشكل قدرات من وغيرها والمبادرات والمشاريع
 المعنيين. جميع من فاعلة مشاركة خالل ومن الممارسات وأفضل المؤسسي األداء نتائج
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 للقدرات التقييم أداة
 

 

 100 90 85 65 60 40 35 15 10 0 التقييم معايير

 الفاعلية

(60)% 

 حتياجاتا القدرات تلبي هل

 في اهموتس لمعنيينا جميع

 رؤية تحقيق

 ؟االستراتيجيةالدولة/

 وال لمعنيينا حتياجاتا لبيت ال

 رؤية ائجنت تحقيق في تساهم

 ستراتيجية.اال النتائج/الدولة

 لمعنيينا حتياجاتا عضب تلبي

 نتائج تحقيق يف جزئيا   وتساهم

 النتائج/الدولة رؤية

 االستراتيجية.

 لمعنيينا عظمم حتياجاتا تلبي

 قيقتح في بيرك بشكل وتساهم

 النتائج/لةالدو رؤية نتائج

 االستراتيجية.

 لمعنيينا لك حتياجاتا تلبي

 حميع تحقيق يف وتساهم الحاليين

 النتائج/ةالدول رؤية نتائج

 االستراتيجية.

 لمعنيينا ميعج حتياجاتا تلبي

 تفوقو المحتملينو الحاليين

 تحقيق يف اهموتس توقعاتهم

 رؤية نتائج جميع

 الستراتيجيةا النتائج/الدولة

 باستدامتها. والثقة

 عم لقدراتا تناسبت هل

 لجهةا ملع طبيعة

 فضلأ مع ومتوافقة

 الممارسات؟

 لجهةا ملع بيعةط ناسبت ال

 فضلأ مع توافقةم وغير

 الممارسات.

 ملع طبيعةل ام دح لىإ مناسبة

 عضب مع افقةومتو الجهة

 التقليدية. ساتالممار

 ملع طبيعةل بيرك شكلب مناسبة

 لممارساتا مع قةومتواف الجهة

 العالمية.

 لجهةا ملع طبيعةل ماما  ت مناسبة

 لممارساتا فضلأ نم وتعتبر

 الحديثة. العالمية

 ملع طبيعةل ماما  ت مناسبة

 ةفريد مارسةم تعتبرو الجهة

 عالميا . بها يقتدى

 الكفاءة

(20)% 

 بطرق لقدراتا تطبق هل

 ألمثلا الستغاللا تضمن

 اإلنفاقو لمختلفةا للموارد

 المتعقل؟

 الستغاللا لجهةا راعيت ال

 اإلنفاقو لمواردل األمثل

 لتطبيق.ا عند المتعقل

 ام دح لىإ لجهةا تراعي

 لمواردل ألمثلا االستغالل

 لتطبيق.ا عند تعقلالم واإلنفاق

 بيرك شكلب لجهةا تراعي

 لمواردل األمثل االستغالل

 لتطبيق.ا عند عقلالمت واإلنفاق

 شكلب لمواردا ميعج ستغاللا يتم

 املك شكلب لجهةا تراعيو مثالي

 لتطبيق.ا عند لالمتعق اإلنفاق

 هب قتدىي ثالم لجهةا تعتبر

 الستغاللا جالم يف عالميا  

 نفاقواإل لمواردل األمثل

 المتعقل.

 التعلم

 والتطوير

(20)% 

 اتالقدر طويرت تمي هل

 بداعيةإ أفكار باستخدام

 لىع بنيةم بتكرةم وطرق

 ألداءا تائجن نم التعلم

 الممارسات؟ وأفضل

 وأ لقدراتا طويرت تمي ال

 وأفضل ألداءا تائجن نم التعلم

 الممارسات.

 لىإ لقدراتا لىع لتطويرا يتم

 بداعيةإ فكارأ استخدامب ام حد

 لتعلما لىع بنيةم بتكرةم وطرق

 وأفضل اءاألد ائجنت من

 ت.الممارسا

 شكلب لقدراتا لىع لتطويرا يتم

 بداعيةإ فكارأ استخدامب كبير

 لتعلما لىع بنيةم بتكرةم وطرق

 وأفضل داءاأل تائجن من

 الممارسات.

 شكلب لقدراتا لىع لتطويرا يتم

 فكارأ استخدامب شاملو مستمر

 لىع بنيةم بتكرةم طرقو إبداعية

 وأفضل داءاأل تائجن نم التعلم

 الممارسات.

 هب قتدىي ثالم جهةال تعتبر

 لمتعلمةا لمؤسسةل عالميا  

 والمبتكرة.
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 النتائج تقييم معايير
 للستخدام والقابلية الشمولية 

 وجميع لقرارا لمتخذي وكافية دقيقةو  المطلوب لنطاقل املةش علوماتم بتوفير المتميزة الحكومية الجهة تقوم
 )مثل: لقدراتا وأداء االستراتيجيةالدولة/ رؤية تحقيق يف التقدم مدى عن لمختلفةا بمستوياتهم المعنيين

 لىع دهميساع وبما (والمبادرات المشاريعو  والخدمات والعمليات لعملا وبرامج األنظمةو  والخطط سياساتال
 والرضا/السعادة الرأي ومقاييس ألداءا مؤشرات من متكاملة نظومةم خالل نم المستقبلي لجهةا بأداء التنبؤ

 لقياسها الجهة حتاجت التي المجاالت ميعج تغطي هةالج ملع طبيعةل المالئمة والمخرجات( واألثر )النتائج
 النهائية. ائجوالنت األثر على وتركز

 النتائج تحقيق 
 السعادةرضا/الو  الرأي ومقاييس للمؤشرات طموحةو  منطقية ستهدفاتم بوضع المتميزة الحكومية الجهة قومت

 وتحفز العاملين، دىل التحدي روح تبثو  تنافسية، يزةم كسابهاإ لىإ تؤدي والمخرجات( واألثر )النتائج
 المستهدفات. هذه حقيقت على للعمل الجهة

 األداء في التطور 
 السابق أدائها من التعلم مليةع لفاعلية تيجةن أدائها تائجن يف ستمراً م تطوراً  المتميزة الحكومية الجهة ققتح

 الجهة. في واالبتكار التطوير جهود وفاعلية لممارساتا أفضل ومن

 الريادي الموقع 
 المحققة، النتائج لىع بناء عملها مجال في العالم مستوى  على ريادية مواقع المتميزة لحكوميةا الجهة تحقق

 العالمية. والتقارير والمؤشرات التصنيفات في ريادية مواقع في الحكومة/الدولة وضع في نتائجها تساهم كما
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 للنتائج التقييم أداة
 100 90 85 65 60 40 35 15 10 0 التقييم معايير

 القابليةو الشمولية

 لالستخدام

(50)% 

 قياسو حديدت تمي هل

 الشاملةو لمناسبةا المؤشرات

 التنبؤو فهمو متابعةل والدقيقة

 النجاح مدىو لقدراتا بأداء

 رؤية تحقيق في

 االستراتيجيةالدولة/

 قياسو حديدت تمي ال

 طبيعةل ناسبةم مؤشرات

 تحقيق بعةولمتا القدرات

 يةاالستراتيج/الدولة رؤية

 ياسوق حديدت يتم

 المراقبة تدعم مؤشرات

 ناسبةم وصفية أغلبها

 متابعةول لقدراتا لطبيعة

 رؤية تحقيق

 االستراتيجية/الدولة

 قياسو حديدت يتم

 لتحليلا دعمت مؤشرات

 ناسبةم شخيصيةت أغلبها

 لقدراتا لطبيعة

 رؤية تحقيق ولمتابعة

 االستراتيجية/الدولة

 قياسو حديدت يتم

 وقعت دعمت مؤشرات

 أغلبها محتملةال النتائج

 طبيعةل ناسبةم بؤيةتن

 تحقيق بعةولمتا القدرات

 يةاالستراتيج/الدولة رؤية

 قياسو حديدت يتم

 ستشرافا دعمت مؤشرات

 وجيهيةت غلبهاأ النتائج

 لقدراتا طبيعةل مناسبة

 رؤية تحقيق ولمتابعة

 االستراتيجية/الدولة

 النتائج تحقيق

(20)% 

 ةهل المستهدفات المحدد

منطقية وطموحة، وهل تم 

 تحقيق المستهدفات

 نطقيةم غير المستهدفات

 تمي مل أو طموحة وغير

 منها أي تحقيق

 عضب حقيقت تم

 لمنطقيةا المستهدفات

 والطموحة

 غلبأ حقيقت تم

 لمنطقيةا المستهدفات

 والطموحة

 ميعج حقيقت تم

 لمنطقيةا المستهدفات

 والطموحة

 ميعج حقيقت تم

 قةث يوجدو المستهدفات

 يف تحقيقها باستمرار

 المستقبل

 ألداءا في التطور

(20)% 

 التطويرو لتعلما مليةع هل

 الجهة في فعالة

 وأ يجابيإ طورت وجدي ال

 لجيدا لألداء استقرار

 وأ يجابيإ طورت يوجد

 لجيدا ألداءل استقرار

 مدى ىعل لنتائجا لبعض

 سنوات 4

 وأ يجابيإ طورت يوجد

 لجيدا ألداءل استقرار

 دىم على تائجالن ألغلب

 سنوات 4

 وأ يجابيإ طورت يوجد

 لجيدا ألداءل استقرار

 مدى ىعل لنتائجا لجميع

 سنوات 4

 وأ يجابيإ طورت يوجد

 لجيدا ألداءل استقرار

 مدى ىعل لنتائجا لجميع

 سنوات 8

 الريادي الموقع

(10)% 

 تحقيقها تم تيال النتائج هل

 وقعم يف الدولة/الجهة تضع

 العالم ستوىم على ريادي

 وقعم يأ الجهة تحقق لم

 لىع ها/للدولةل ريادي

 العالم مستوى

 مواقع الجهة حققت

 لىع ها/للدولةل ريادية

 بعض في العالم مستوى

 المجاالت

 واقعم لجهةا حققت

 لىع ها/للدولةل ريادية

 دالعدي في العالم مستوى

 المجاالت من

 واقعم لجهةا حققت

 لىع ها/للدولةل ريادية

 معظم في العالم مستوى

 تالمجاال

 ألفضلا لجهةا حققت

 ستوىم لىع لها/للدولة

 المجاالت ميعج في العالم
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 "المتميزة الحكومية المؤسسة" ةلجائز  التقدم لكيفية رشاداتإ
 المتقدمة بإتباع الخطوات التالية للتقدم للجائزة:الحكومية  تقوم المؤسسات

 الفاكس./يلكترونالواردة بها وارسالها بالبريد اإلاستيفاء المعلومات و  لكتروني للجائزةالموقع اإلستمارة التقدم من خالل سحب ا 
  ومعايير التقييم اإلطالع على دليل الجائزةتحميل دليل الجائزة و. 
  ليكون مسؤول ومنسق لتطبيق المعايير التميز بالجهةتكوين فريق عمل. 
  معايير التقييم.حضور البرامج التدريبية المجانية في 
 البدء في تطبيق المعايير داخل الجهة. 
  اإلجابة على معايير التقييم من قدرات ونتائج(استيفاء طلب الترشح(. 
  ويتم على مرحلتين:  الترشح( وفق التوقيتات الزمنية المحددة لذلك)طلب للجائزة التقدم بملف التقدم 

 .% من طلب ترشح50المعايير باستيفاء ما ال يقل عن تقدم أولى لمتابعة تقدم الجهة في تطبيق  -
 .بتطبيق المعايير بطلب الترشح مكتملتقدم نهائي  -

 فرق عمل 3ية من خالل جراء زيارات ميدانية للمؤسسة وتتم الزيارات الميدانستمرار تطبيق المعايير حيث سيتم إا: 
 الموظفين بالجهة. ورضاعاملين المت رضازيارات من فريق البحث الميداني إلجراء استطالعات عن  -
 السري( لتقييم تجربة المتعامل أثناء تلقي الخدمة. المتسوق زيارات من المتسوق الخفي ) -
 زيارة من فريق المحكمين الستكمال عملية التقييم وللتحقق من النقاط الواردة بملف التقدم للجائزة. -

 

 "المتميزة الحكومية المؤسسة" بجائزة للفوز لالتأه شروط
 :أن تكون الجهة قد حققت الشروط التالية

بها على مستوى جميع معايير منظومة التميز الفئة المشاركة  حققت أعلى نتيجة في المجموع الكلي فيأن تكون الجهة  .1
 .الحكومي

 الموظفين لديها أعلى من متوسط الجهات المشاركة بالجائزة. رضاأن تكون نتائج  .2
 أعلى من متوسط الجهات المشاركة بالجائزة. المتعاملين لديها رضاون نتائج أن تك .3
 أعلى من متوسط الجهات المشاركة بالجائزة.( لديها السري وق أن تكون نتائج الجهة في المخبر السري )المتس .4

 في تليها لتيا للجهة الجائزة منح يتم ،الكلي المجموع في نتيجة أعلى ققتح التي الجهة دىل الشروط ذهه تحقق دمع حال وفي
 الشروط. ذهه تحقيقها بشرط الكلي المجموع
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 والمصطلحات التعاريف
 الوحدات وأ العمل مجموعات أو ألفرادا يحققها لتيا النهائية النتائجو  إلنجازاتا مجموعة األداء

 .الحكومية الجهات أو التنظيمية
 وتحدد سّيرت التي لموثقةا السياساتو  والتعليمات واألوامر والقرارات وانينوالق اللوائح مجموعة العمل أنظمة

 .محدد هدف تحقيقل اتخاذها الواجب الخطواتو  والمعايير اإلجراءات
 الجذرية واالبتكارات إبداعية أفكار توليد عبر لتقّدمل الحثيث والحكومات المؤسساتو  األفراد سعي االبتكار

 .الحياة جودةب ترتقي جديدة وعملّيات خدماتو  منتجات واستحداث
 والتكنولوجية االقتصاديةو  االجتماعية) لمستقبليةا واالتجاهات التطورات أهميةو  طبيعة توقع المستقبل استشراف

 لبناء الجهة بعمل لمرتبطةا المجاالت على المستقبلية لتطوراتا هذه أثيرت مدى يلوتحل وغيرها(
 للمستقبل. الجاهزية

 زمنية ترةف خالل اإلنتاج عنصر وأ الموارد نم الواحدة لوحدةا تحققه الذي اإلنجاز نسبة/معدل اإلنتاجية
 محددة.

 وعادة جديدة، مبادرات/مشاريع طالقإ أو تأسيس لىع المترتبة لماليةا لتأثيراتا تحليلو  دراسة للمشاريع المالية االنعكاسات
 مقدم. عرض أو بديل من كثرأ بين الدراسة ذهه توازن  ما

 النفقات ويلغي المعنيين مصالحو  احتياجات يلبي ماب األهداف حقيقت في إلنفاقا ولوياتأ تحديد المتعقل اإلنفاق
 .لهم قيمة تضيف ال التي المجاالت في

 أو فكرة أو موضوعاً  تصف التي الحقائق وأ الرموز أو لحروفا أو ألرقاما من ألوليةا المادة البيانات
 .حالة

 تشمل وهي وفعالة، رشيدة راراتق اتخاذ جلأ من جميعهات يتم التي والبيانات الحقائق فحص التحليل
 األسباب. ومعرفة العالقات دراسة

 ورسالة رؤية تحديد خالل نم الحكومية الجهة يف منشود ستقبلم صورت ضمنت عملية االستراتيجي التخطيط
 ن.الراه الوضع من انطالقاً  حقيقهات وسبل حددةم وأهداف واستراتيجيات

 جذرية أو صغيرة أو جزئية تعديالت دخالإ مواصلة خالل نم الريادة تحقيقل إداري  أسلوب ستمرالم التطوير
 .أفضل مستويات إلى بها لالرتقاء األداء معاييرو  العمل أنظمةو  والخدمات لياتالعم لتطوير

 راءج من أو بحقه المتخذة إلجراءاتا بشأن عادة تكون و  الموظف هاب يتقدم مالحظات/شكاوى  الوظيفي التظلم
 الممارسات أو المتبعة واللوائح القوانين طبيقت عدم بسبب ليهع غبن قوعو  أو نصافهإ عدم

 .المطبقة
 الرقمية العمالت مثل ونيةاإللكتر  للتعامالت الفّعال التكامل افيه يتم التيو  الك تل سلسةب يعرف ما الرقمية التعاملت

 ارجخ أو داخل المعنية ألطرافا بين يةعال بدقة اآلمنة التعامالت ريعوتس تسهيل لضمان
 الحكومية. الجهات

 والمعارف لمعلوماتا بهذه المتعلقة لممارساتا وتطبيق لمعرفةا اكتسابو  لمعلوماتا تحصيل يالمؤسس التعلم
 والمقارنات المستمر لتعلما ذلك ويشمل .األفضل نحو التغيير أو لتحسينا إلى تؤدي التي

 على واالطالع لممارساتا أفضل دراساتو  والخارجي لداخليا ييموالتق والمراجعة المعيارية
 .التجارب أفضل
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 الحكومية. الجهة في الممارساتو  األنظمة في لتغييرا ومراقبة تنفيذو  تنسيق عملية التغيير إدارة
 القائم. الوضع على أساسية تحسينات دخالإ أو الجديدة لمتطلباتل لالستجابة لزمي ما ستحداثا التحويلي التفكير

 والوسائل لطرق ا وتتضمن المختلفة لمجاالتا في لبحوثا نع لناتجةا لعمليةا التطبيقات التقنيات
 تحقيق على لحكوميةا الجهة تساعد لتيا المتطورة التجهيزاتو  المعداتو  اآللياتو  واألدوات
 وكفؤ. فّعال بأسلوب وخدماتها هامهام إنجاز نهام المطلوبة األهداف

 وإكسابهم عملهم بمهام لمتعلقةا القرارات تخاذال المسؤولياتو  لصالحياتا الموظفين إعطاء التمكين
 جيد. بعمل لقيامل الالزمة والمعارف المهارات

 إضافية. مالية موارد وأ دخل مصادر توفير اإليرادات تنمية
 لطابعا ذات األنشطة أو الختصاصاتا بعض بها تنحصر اعتباريةو  قانونية خصيةش ذات جهة الحكومية الجهة

 الدولة. حكومة وتتبع معهد، أو مجلس أو مؤسسة أو يئةه أو زارةو  مثل لرقابي،ا أو الخدمي
 على ؤثرت التي الخدمات/المنتجات نم المتعاملين توقعاتو  تطلباتم حقيقت مدى الجودة

 لخدمة/المنتج.ا مواصفات مع لمطابقةا ومدى سعادتهم/رضاهم،
 دماتهاخ وتقديم اتصاالتها وإجراء عمالهاأ  بإنجاز لحكوميةا الجهات لتزاما لىإ رمزي جازي م تعبير لذكيةاإللكترونية/ا الحكومة

 لكيوسك،ا اإلنترنت، الذكية، الهاتف جهزةأ لوحية، )أجهزة المتقدمة لتقنياتا سائلو  اللخ من
 الحاجة ودون  متواصل بشكل الخدمات وفيرت يكفل بما غيرها(و  طيار دون ب طائرات الروبوت،

 الخدمة. قديمت لمراكز المتعامل لزيارة
 ويحدد العمل بيئة يف والمصداقية الثقة يعززو  المؤسسية المساءلةو  الشفافيةو  لعدالةا دعمي نظام الحوكمة

 لقواعدا ويوضح الحكومية بالجهة لمعنيينا فئات ميعج مع العالقاتو  الحقوق و  المسؤوليات
 مجموعة خالل نم الحكومية لجهةا عملب لمتعلقةا الرشيدة القرارات لصنع الالزمة واإلجراءات

 التنظيمية. الهياكل وتصميم لعملا وأنظمة القوانينو  السياسات من
 نهاع ينوب من أو حكومية جهة وفرهات التي اإلجراءات وأ األنشطة وأ لعملياتا نم سلسلة الخدمة

 لمختلفةا الخدمات قديمت قنوات عبر المتعاملين متطلبات لبيةت إلى وتهدف لخدمةا تقديم في
 الخدمة. ومقدم المتعاملين بلق من التفاعل لىع مبنية وتكون 

 االستراتيجية ألهدافا لتحقيق لمحددةا األنشطةو  ألعمال/المشاريع/المبادرات/البرامجا تحديد العمل خطط
 لتنفيذ الزمني والجدول المتاحة لمواردا تفاصيل على لخطةا وتحتوي  لمدى،ا وبعيدة قصيرة

 ريع/المبادرات/البرامج.االمش
 الذين نالموظفي عدد قسمة خالل من تحديده ويمكن الحكومية، لجهةا في موظفينال غيرت مدى الوظيفي الدوران

 محددة. زمنية ترةف خالل الكلي لموظفينا عدد إلى الحكومية الجهة يتركون 
 لذهنيةا القدرات محاكاةل ذلكو  الحاسوبيةو  كترونيةاإلل ألنظمةل والتطبيقي النظري  التطوير االصطناعي الذكاء

 األجهزة باستخدام البدينة أو لذهنيةا والمهام األنشطة نفيذت تحويل هدفب لعمل،ا أنماطو  البشرية
 بها. االنسان يقوم ام عادة والتي واآلالت

 مشاريع يف جهودهمو  بأعمالهم نتفاعاال يمكن الذين الحكومية هةالج في لعاملينا األفراد جميع البشري  المال رأس
 العقود لنظام وفقاً  أو لمدنيةا الخدمة لنظام فقاً و  المعينين ألفرادا لكذ يشملو  الخدمات،و  اإلنتاج

 موقعاً  ويشغلون  مؤقت عمل بعقد وأ جزئي أو كامل دوامب كانوا واءس اليومية، ألجورا ظامن أو
 للجهة. التنظيمي الهيكل في
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 تحقيقه، أجل من الحكومية لجهةا أنشأت الذي ألساسيا الغرض شملي حيثب ياغتهص تمت انبي الحكومية الجهة رسالة
 ومن الحكومية، الجهة عمل جملم الرسالة وتصف لمعنية،ا الفئات عجمي نهام توقعهت وما

 الحفظ. وسهلة وواضحة صيرةق تكون  أن المالئم
 مستقباًل. عليه تكون  نأ تسعى وما وميةالحك الجهة طموح يبين لمستقبلل تصوراً  تمثل عبارة الحكومية الجهة رؤية

 المقدمة. والخدمات األعمال ذوتنفي األداء يف والتفوق  التفرد الريادة
 الذي العام المسار السياسات تحددو  الحكومية، الجهة يف العام التوجهو  لرئيسيةا لقواعدا تمثل السياسات

 لحكومية.ا الجهة في العمل جوانب فمختل في اتلقرار ا اتخاذ عملية أثناء لمسؤولينا تفكير يوجه
 بين عالقة أو لحكوميةا الجهة في الخارجية وأ الداخلية لعالقاتا نم بكةش طويرت تتضمن الشراكة/الشراكات

 خدمة، تقديم استراتيجي، هدف طني،و  مؤشر منها شتركةم غايات تحقيقل أكثر وأ طرفين
 ويمكن تكاملها.و  لشركاءل لمتنوعةا المهاراتو  اتالقدر  من باالستفادة وذلك مشروع،/برنامج تنفيذ

 السلطاتو  األخرى  الحكومية الجهاتو  والموردين لمتعاملينا لشراكة:ا القاتع شملت أن
 األبحاث ومراكز لمحليا المجتمع وفئات لربحيةا غير المؤسساتو  لخاصا القطاعو  التشريعية

 لحكومية.ا الجهة عمل في مباشرة عالقة همل ممن وغيرهم والجامعات
 العالقة ذات والقرارات المعلومات لىع والتعرف الطالعل الكافية لفرصا لمعنيينا ميعج منح الشفافية

 عليها. ترتبةالم والنتائج عنها لمسؤولةا والجهات تخاذهاا مبررات متضمنة
 الخدمة وأ لمنتجا نع رضاه عدم عن فيه عبري (يهشف أو كتابي) المتعامل من اتصال أي الشكاوى/الملحظات

 .بها يتعلق ما كل أو قديمهات طريقة أو وعيتهان عن وأ له المقدمة
 معلوماتية بشرية، )مادية، لمختلفةا الموارد من دخالتم لها حددت خطواتو  جراءاتإ سلسلة العمليات

 معين. عمل إنجاز أو نتجم أو خدمة قديمت تضمن ...الخ(
 وخدمات وأنشطة هامم بإنجاز المرتبطة لعملياتا في لتحكموا تنفيذو  تصميم في المتبع األسلوب العمليات إدارة

 .الحكومية الجهة
 نتائج على وتأثيراً  هميةأ  األكثر والخدمات واألنشطة لمهاما إنجاز اللهاخ من تمي لتيا العمليات الرئيسية العمليات

 .الحكومية الجهة وأعمال
 الفّعالّية وتقاس حددة،م زمنية فترة اللخ الموضوعة ألهدافا مع داءاأل أو اإلنجاز تقابل درجة الفّعالّية

 .األهداف هذه تحقيق بمدى
 أن ويمكن االستراتيجية هدافهاأ  لتحقيق الجهة ستخدمهات التي اآللياتو  والطرق  لوسائلا جميع القدرات

 .ومبادرات اريعمش خدمات، عمليات، لعمل،ا وبرامج نظمةأ خطط، سياسات، :تشمل
 .مختلفة نواتق من توفرها بهدف لمتعاملينل الخدمات تقديمل وسيلة هي الخدمة تقديم قنوات
 مدفوعة. سوم ر أو مبذول هدج من العملية وأ الخدمة ستحقهت ما إدراك القيمة
 ألداءا أو اإلنجاز تحقيق في فعلياً  دمةالمستخ الموارد لىإ الستخدامها لمخططا لمواردا نسبة الكفاءة

 .معينة يةزمن فترة خالل
 وخدمات أنشطة من مباشر غير شكلب تتأثر أو ستفيدت التي لمؤسساتا و/أو فراداأل جميع المتأثرون 

 .الجهة
 .منتج أو خدمة لتلقي الحكومية لجهةا مع مباشرة تعاملي أو تصلي من جميع المتعاملون 

 .محّددة زمنية فترة خالل حقيقهات إلى الجهة وتسعى داءأ بمؤشر لمرتبطةا القيمة هو المستهدفات
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 .معين إجراء أو عمل لىإ تقود التي المعلومات المعرفة
 تفسيرها أو محدد الستعمال أو عينم هدف لتحقيق تحليلهاو  ومعالجتها نظيمهات مت لتيا البيانات المعلومات

 .القرارات صنع فّعالّية ضمني بما معين يكليه إطار في
 عهام يتعامل أو أعمالها نواتجو  بمخرجات تأثري وأ لحكوميةا لجهةا دماتخ من يستفيد من كل المعنية المعنيون/الفئات

 لرقابية،ا الجهات المعنيين: فئات وتشمل لها، نتجم أو خدمة تقديمل أو نهام نتجم وأ دمةخ لتلقي
 الشركاء، الموردون، لمتعاملون،ا اإلدارة، مجلس عضاءأ  الخاص، اعالقط لحكومي،ا القطاع

 الحكومية. الجهة في العاملة لبشريةا والموارد األعمال، مجتمع المجتمع،
 المستوى  لىع الممارسات أفضل على لتعرفل محددة جاالتم في تميزةم ؤسساتم عم المقارنة المعيارية المقارنة

 .منها والتعلم االستفادة بهدف خارجه وأ العمل نطاق فسن في لدوليا أو إلقليميا أو المحلي
 الحكومية. الجهة في لعملياتا وأداء المخرجات صفت نوعية وأ كمية ماتمعلو  األداء مقاييس
 والعقار األراضي تشمل دق منقولة وغير منقولة موالأ من لحكوميةا لجهةا متلكهت ام جميع الجهة ممتلكات

 .المختلفة بأنواعها واألصول والمخزون  لعامةا والمرافق اآللياتو  والمعدات األجهزةو  والتقنيات
 لحكومية،ا الجهة ألهداف حقيقاً ت والموارد القراراتو  المعلوماتو  العملياتو  لخططا تناسق موائمة

 الخاصة المقاييس استخدامو  الحكومية، الجهة هدافأل ومشتركاً  اماً ع هماً ف لموائمةا وتتطلب
 الحكومية الجهة ستوى م على التطوير مث لتحليلوا والمتابعة التخطيط يف المتوفرة والمعلومات

 وعملياتها. التنظيمية وحداتهاو 
 والبشرية لماليةا المتاحة الموارد جميع تأمينو  وتوجيه رقابةو  وتنظيم خطيطت يف لمتبعا األسلوب الموارد إدارة

 .أهدافها وتحقيق الحكومية الجهة ؤيةر  بلوغ هدفب والمعلومات( والممتلكات
 التقدم دىم وتقيس الحكومية لجهةا من حقيقهات لمطلوبا النهائية والنتيجة األثر تقيس مؤشرات االستراتيجية األداء مؤشرات

 .جيةاالستراتي األهداف تحقيق في
 )اإلنجاز/الوقت/الجودة المطلوب بالشكل ألنشطةا تنفيذ دىم تقيس التي المؤشرات التشغيلية األداء مؤشرات

 (.وغيرها التكلفة/المخرجات/
 ألولوياتا تحقيق في الحكومة جهودو  الدولة ؤيةر  تحقيق دىم تقيس المدى بعيدة مؤشرات هي الوطنية المؤشرات

 .الوطنية
 .الحكومية للجهة لتنظيميا الهيكل على المبينة لشعبا أو ألقساما أو إلداراتا إلى تشير التنظيمية الوحدات
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