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لتحقيق التنمية املستدامة رؤية "مصر "2030يتم
إطالق "جائزة مصرللتميزالحكومي" لتحسين جودة
الحياة من مستوى معيشة وخدمات مقدمة للمواطنين
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ُ
تطلق الجائزة لتشجيع التنافس الفردي واملؤسس ي ،في
إطارالجهود التي تبذل لتحقيق ونشرثقافة التميز،
ومعاييرالجودة في تقديم الخدمات
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تستهدف استراتيجية التنمية املستدامة رؤية مصر
 2030بناء مسيرة تنموية طموحة لوطن متقدم مزدهر
والوصول لجودة أعلى لحياة املواطنين
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مقدمة
تجسيدا لتوجيهات الرئيس /عبد الفتاح السيس ي رئيس جمهورية مصر العربية تم إطالق "جائزة مصر للتميز الحكومي" لتحقيق استراتيجية التنمية
املستدامة (رؤية مصر  )2030والتي تقض ي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة ،ويساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب
لطلبات املواطنين لتعزيز مكانة مصر العاملية.
الهدف الرئيس ي لهذه الجائزة السنوية هو تحفيز روح التنافس بين املوظفين من جهة ،واملؤسسات الحكومية من جهة أخرى ،وتكريم املتميزين في
ً
ً
ً
أداء الخدمات العامة تكريما معنويا وماديا مما يرسخ قيم العطاء واالنتماء والتميز ،ويحفز الجميع على االرتقاء بمستويات األداء وااللتزام بمعايير
الجودة والتميز.
تم تصميم الجائزة باالعتماد على منظومة التميز الحكومي اإلماراتي وإعداد معاييرها ضمن ثالث محاور رئيسية هي تحقيق الرؤية واالبتكار
واملمكنات ،كأساس لتقييم الجهات الحكومية وتحديد مستوى النضج الذي وصلت إليه هذه الجهات في رحلتها نحو الريادة وتحديد مجاالت وفرص
التحسين التي تساعدها في تحقيق أهدافها الطموحة لتعبر عن أسلوب تفكير جديد في طريقة تخطيط وتنفيذ وتطوير العمل الحكومي باعتماد
مبادئ ومفاهيم مبتكرة تمت تجربتها وتطبيقها في حكومة دولة اإلمارات وأثبتت ّ
فاع ّليتها في تحقيق نتائج رائدة ،حيث أنه توجد شراكة استراتيجية
بين البلدين والتي تطمح إلى التعاون وتبادل الخبرات والعمل على تصميم نظام متابعة وقياس مؤشرات األداء في منظومة العمل الحكومي املصرية
باالستناد إلى التجربة اإلماراتية املتميزة في هذا الخصوص.
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الرؤية
تكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة ،ويساهم بدوره في تحقيق التنمية املستدامة بما يتوافق مع "رؤية
مصر  "2030لتعزيز مكانة مصر العاملية.

الرسالة
ً
ودعما
نشر ثقافة التميز والجودة داخل الجهاز اإلداري لتحقيق رضا املتعاملين واالرتقاء بمستوى الخدمات الحكومية
للتنافسية املؤسسية والعمل بروح الفريق إلحداث نقلة في األداء املؤسس ي وتطوير وتنمية القدرات البشرية.

األهداف
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تشجيع املنافسة بين املؤسسات الحكومية على كافة املستويات القومي واملحلي واإلقليمي.



تحقيق معدالت أفضل لرضاء املواطنين.



نشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز اإلداري للدولة.



تعزيز روح االبتكار واإلبداع واملكافأة على التميز في املجتمع املصري.



إلقاء الضوء على النماذج واملمارسات الناجحة للمؤسسات الحكومية.
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نبذة عن منظومة التميز الحكومي

تعكس منظومة التميز الحكومي فلسفة التميز املؤسس ي والعقلية القيادية التي تؤمن بأهمية جودة العمل والتميز املؤسس ي في
تحقيق الريادة وتمكين الحكومات املؤثرة واإليجابية في صناعة املستقبل عن طريق رفع معايير األداء وتحسين العمليات وتقديم
القيمة النوعية لبناء الثقة لدى املواطنين في قدرات الحكومة على تشكيل وبناء املستقبل
وتنتهج املنظومة التفكير املتجدد واالبتكاري الجذري واستشراف املستقبل لتحقيق إضافة نوعية في تنفيذ املهام وتقديم
الخدمات ،وتركز املنظومة على االستفادة من القدرات املتميزة في املجاالت املطلوبة ،وتعزيز الشراكة املوسعة ،وعلى املرونة
والقابلية ّ
للتكيف مع املتغيرات.
ُ
تدعم محاور ومعايير منظومة التميز الحكومي تطوير برامج العمل الحكومية وآليات قيادة التميز املؤسس ي في القطاع الحكومي
ً
إلعداد األنظمة الداخلية وتمكين املؤسسات من فهم ومواكبة التطورات في عصر املتغيرات املتسارعة عامليا .وتركز منظومة
التميز الحكومي على فلسفة التحسين والتطوير األمثل لرفع مستويات األداء املتميز والريادة في تقديم خدمات عالية الجودة
تفوق وتتجاوز توقعات جميع املعنيين لتكون املؤسسات ضمن أفضل املمارسات العاملية في التطبيقات االبتكارية.
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مفاهيم منظومة التميز الحكومي
الرؤية املستقبلية
يكمن دور منظومة التميز الحكومي في إعداد رؤية طموحة لحكومات املستقبل املؤثرة واإليجابية وذلك من خالل تأسيس هيكل حكومي متكامل
يقوم على أسس املواءمة بين الشراكات واالستفادة املثلى منها .ولتحقيق ذلك ،تضع الحكومة أولويات معينة تركز فيها على بناء دولة قوية تتميز
بقدرتها على االستمرار والبقاء ،وتطوير رأس مالها البشري لتأسيس اقتصاد يتسم بالقوة واملرونة.
األهداف الشاملة
تعمل منظومة التميز الحكومي على الخروج من األسلوب التقليدي في التفكير ولذلك فإن املنظومة تحفز الحكومات على بناء خططها وأهدافها
بشكل شمولي ومستمر دون التوقف عند نقطة تحقيقها أو االكتفاء بتنفيذها بما يضمن تحقيق االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية على
املدى الطويل.
الفكرالتغييري
ً
توفر منظومة التميز الحكومي مفاهيم وتغيرات جديدة وتركز على الحداثة ليس ألنها عنصر بالغ األهمية في عملية التطوير فحسب ،بل ألنها أيضا
تدفع التغيير والتحول والتجديد في الجهة في جميع الجوانب التي تؤثر على قدرتها في البقاء واالستمرار وتلهم توجهاتها املستقبلية لخلق القيمة
النوعية وترك أثر إيجابي على مستوى السعادة وجودة الحياة لدى املتعاملين واملواطنين.
القيادة الرشيدة
تمثل منظومة التميز الحكومي بأكملها فلسفة تركز على القيادة وعدم التركيز على االلتزام بما تم بناؤه والحفاظ عليه فقط بل على املستقبل
واكتشافاته دون املساس بالسياق الحاضر للمؤسسات /الجهات .كما تعتمد منظومة التميز الحكومي على فلسفة التركيز على القيادة ومدى التزامها
في قيادة الجهة من خالل االبتكار الجذري والتفكير الريادي بما يحقق ريادة واستدامة الدولة في املجتمعات الدولية.
املواءمة املتكاملة
تركز املنظومة على ضرورة وأهمية املواءمة الكاملة في إعداد رؤية طموحة لحكومات املستقبل املؤثرة واإليجابية وذلك من خالل املواءمة بين
الشراكات واالستفادة املثلى منها ،واملساهمة في تحفيز العمل املشترك بين جميع القطاعات املعنية من خالل تبادل املعرفة والخبرات وبناء املشاريع
ً
ً
املشتركة بينها مما يشكل أساسا متينا لتحقيق األولويات الوطنية أساسها السعادة وجودة الحياة في املجتمع.
القيمة النوعية
أن منظومة التميز الحكومي تركز على خلق القيمة النوعية بشكل مباشر أو غير مباشر .ويأتي كل ذلك من خالل التركيز على املتعامل واملعنيين في
إدارة املهام واألنشطة الرئيسية للمؤسسة /الجهة ،باإلضافة إلى إعادة صياغة معايير تقديم الخدمات بمفهوم مبتكر وإطار متكامل وبمبدأ السبع
النجوم لرفع كفاءتها إلى أفضل املعايير العاملية وبما يحقق تجربة استثنائية للمتعاملين.
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التركيزعلى النتائج
ً
ً
تركز منظومة التميز الحكومي تركيزا كبيرا على قياس القيمة املضافة ،وهو األمر الذي يتوقعه املعنيون الرئيسيون ،من خالل تعزيز الكفاءة
والفاعلية في القدرات ومجاالت العمل الرئيسية باستخدام أساليب التفكير االبتكاري ،والتركيز على النتائج ذات األثر طويل املدى بما يخلق ميزة
تنافسية متقدمة من الريادة في مؤشرات التنافسية العاملية للجهة والدولة.
األساليب الرائدة
تعمل منظومة التميز الحكومي على تطوير الجهة لقدراتها املستقبلية من خالل توظيف كافة أدوات استشراف املستقبل للتعرف على املتغيرات
املستمرة والتي من شأنها أن تساعدها على تحليل ودراسة التغيرات والتوجهات العاملية واملستقبلية وكيفية مواكبتها وسرعة االستجابة لها لبناء
الجاهزية للمستقبل من خالل بناء وصياغة جميع أطر ونماذج العمل املدعومة بالتكنولوجيا الحديثة واملتقدمة.
التعلم والتطوير
ً
قدمت منظومة التميز الحكومي ً
معنى جديدا للتعلم والتطوير بهدف االرتقاء بالتميز ولذلك ال يعتمد التعلم والتطوير بعد اآلن على مبدأ "تعلم
لتعمل" وإنما على مبدأ "تعلم من خالل العمل" .فالتجربة تقدم لنا فرصة الستكشاف املجاالت املختلفة ،ودراسة كافة االحتماالت ،وتطوير األساليب
املناسبة لتالئم املتطلبات.
الحكومة الرائدة
تكمن قوة منظومة التميز الحكومي في إعداد الجهات الحكومية لتصبح قادرة على العمل بتنافسية وفق أعلى املعايير العاملية للوصول إلى الريادة.
ففي بداية الطريق لبناء األساس ،تعمل املنظومة على تقديم الدعم لبناء الجودة والكفاءة والثقافة املرنة والتي تسعى لتحسين العمليات .وفي
املستوى األعلى ،تعمل املنظومة على دعم بناء القدرات املتميزة لدفع عملية خلق القيمة بتوظيف التفكير اإلبداعي والتمكين الرقمي والذكي والذي
يساعد في خلق الفرص للشراكات وتوطيد العالقات واالرتقاء بها .وفي املستويات املتقدمة ،تعمل املنظومة على تشجيع التفكير االبتكاري الجذري.
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محاور ومعايير منظومة التميز الحكومي
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تستند معاييرجائزة "املؤسسة الحكومية املتميزة" على محاورومعاييرمنظومة التميزالحكومي كالتالي:

املحوراألول :تحقيق الرؤية ()%60
يتضمن املحور األول أربعة معايير رئيسية هي :رؤية مصر  ،2030املهام الرئيسية ،خدمات سبع نجوم ،والحكومة اإللكترونية /الذكية ،حيث تمثل
مرتكزات العمل الحكومي األساسية والتي من خاللها تعمل الجهات الحكومية (التي تمثل الجهاز اإلداري للدولة و/أو تقدم خدمات تعليمية من خالل
الجامعات الحكومية) في تحقيق رؤية الحكومة والهدف األسمى لتحقيق الرضا واإليجابية وجودة الحياة في املجتمع املصري ،ويتم مراعاة مدى تطبيق
املعايير ً
بناء على طبيعة عمل الجهة الحكومية واملهام املنوطة بها في قانون التأسيس (أو املسندة لها رسميا) من حيث كونها جهة خدمية و/أو جهة
تنظيمية/رقابية أو من جهات الدعم الحكومي ومدى مساهمة الجهة في تحقيق أهداف ومؤشرات رؤية مصر .2030
املعيارالرئيس ي األول :رؤية مصر""2030
يركز هذا املعيار الرئيس ي على مدى قيام الجهة بتحقيق دورها في تحقيق رؤية مصر  2030من خالل التخطيط والتنسيق مع الجهات املعنية لتحقيق
جودة الحياة ورضا املواطنين في املجتمع .كما يركز هذا املعيار على مدى متابعة الجهة ألدائها وتقييم نتائج مؤشرات األداء ذات العالقة املدرجة في
رؤية مصر  2030من أجل مراقبة وفهم وتحديد باإلضافة إلى التنبؤ ب ـ وتحسين نتائج األداء الحكومي.
 1-1تخطيط ومتابعة تنفيذ رؤية مصر""2030
أ) قدرات تخطيط ومتابعة تنفيذ رؤية مصر2030
يمكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:


ً
تحديد املؤشرات الوطنية املرتبطة بتحقيق رؤية مصر  2030واملرتبطة بنشاط الجهة بشكل شامل متضمنا :نطاق قياس املؤشرات،
وآليات القياس ومصادر البيانات ،املستهدفات الدورية ،املقارنات املعيارية املالئمة.



تحديد كافة الجهات ذات العالقة بتحقيق املؤشرات املدرجة في رؤية مصر 2030واملرتبطة بنشاط الجهة وضمان التنسيق واملشاركة
الفاعلة مع هذه الجهات في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ لتحقيق هذه الرؤية.



تحديد وتنفيذ املشاريع واملبادرات والبرامج والسياسات الالزمة لتحقيق املؤشرات املدرجة في رؤية مصر 2030وادراجها في خطط عمل
ّ
والفع ّ
الية واستدامة النتائج ،والتنسيق مع الجهات املساهمة في تنفيذ
الجهة واستراتيجيتها والتركيز على االبتكار فيها بما يحقق الكفاءة
املشاريع واملبادرات والبرامج والسياسات املشترك منها ،والعمل على توعية وإشراك املجتمع في تحقيق هذه الرؤية بما يعزز إيجاد البيئة
اإليجابية وجودة الحياة ،ويمكن أن تشمل آليات التنفيذ تلك التي يتم إطالقها للتسريع من تحقيق نتائج مرحلية من هذه املشاريع
واملبادرات والبرامج والسياسات حسب النطاق املحدد لكل منها.



املراجعة الدورية املنتظمة ملشاريع ومبادرات وبرامج ومؤشرات رؤية مصر  2030والسياسات املرتبطة بها كجزء من متابعة الخطة
االستراتيجية والخطط التنفيذية للجهة للتأكد من مالءمتها وحداثتها وفاعليتها.
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ب) اإلنجازات والنتائج الخاصة بتخطيط ومتابعة تنفيذ رؤية مصر2030
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة الجهة الحكومية يمكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التالية:
ب )1مؤشرات األداء الخاصة بتنفيذ رؤية مصر2030


نتائج مؤشرات رؤية مصر 2030والتي ُت ُّ
عد الجهة هي املنسق الرئيس ي لها أو جهة مساهمة في تحقيقها.



نتائج تنفيذ املشاريع واملبادرات والبرامج املساهمة في تحقيق رؤية مصر.2030



نتائج تقييم فاعلية السياسات املرتبطة برؤية مصر  2030مثل أثرها على رضا املجتمع وجودة الحياة.



نتائج تنفيذ الجهات املساهمة ألدوارها في املشاريع واملبادرات والبرامج والسياسات املشتركة.

ب )2مقاييس رأي الجهات املساهمة في مجال رؤية مصر2030
يمكن أن تشمل هذه املقاييس (االنطباع العام ،وااللتزام ببنود وشروط الشراكة ومدى االستفادة منها ،وفعالية التعاون وسهولة توفير وتبادل
املعلومات ،والشفافية في التعامل ،وتقييم قنوات التواصل).
املعيارالرئيس ي الثاني :املهام الرئيسية
يركز هذا املعيار الرئيس ي على مدى تطبيق الجهة الحكومية (املحليات والكليات الحكومية) لخطتها االستراتيجية وتصميم وتطبيق مشاريع ومبادرات
وبرامج وسياسات وعمليات تنظيمية ورقابية مبتكرة وذلك ضمن خطتها التشغيلية بما يتوافق مع مهامها املدرجة في قانون التأسيس وأية مهام أخرى
مسندة لها ،وبما يضمن تحقيق األهداف االستراتيجية للجهة بكفاءة وفاعلية ،مع التزام الجهة على الدوام ببناء وتهيئة البيئة املناسبة لرضا الفرد
ً
واألسرة واملجتمع وفقا لطبيعة عملها ومن حيث تأثير عملها على محاور االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية وبما يحقق جودة الحياة لألجيال
الحالية والقادمة .كما يركز هذا املعيار على تقييم نتائج األداءاالستراتيجي والتشغيلي للجهة شامال نتائج إنجاز املشاريع واملبادرات والبرامج
والعمليات التنظيمية والرقابية من أجل مراقبة وفهم وتحديد باإلضافة إلى التنبؤ ب ـ ـ ـ وتحسين نتائج األداء املؤسس ي.
 1-2تطبيق ومتابعة أداء االستراتيجية
أ) قدرات تطبيق ومتابعة أداء االستراتيجية
يمكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:


إعداد ومراجعة وتحديث إستراتيجية الجهة الحكومية بانتظام للتأكد من مدى مالءمتها وتوافقها للمهام املدرجة في قانون التأسيس
وفاعليتها على رضا املجتمع وجودة الحياة ،وتحديد الجهات املسؤولة عن اإلعداد واملراجعة والتحديث.



تطبيق آلية لتطوير السياسات الداعمة لتحقيق الخطة االستراتيجية وضمان مواءمة كافة التشريعات والسياسات واملشاريع واملبادرات
والبرامج والخطط الصادرة عن الجهة لألهداف االستراتيجية ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى جودة السياسات وفاعليتها على رضا املجتمع
وجودة الحياة.
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التنسيق مع الشركاء االستراتيجيين والجهات املعنية لتصميم وتنفيذ وقياس مشاريع وبرامج ومبادرات تهدف لتحقيق األهداف
ً
االستراتيجية املشتركة ،مع تحديد األدوار واملسؤوليات ومدى مساهمة كل طرف منها في تحقيق هذه األهداف شامال مساهمتهم في تحقيق
االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية.







َْ
وسل َسلة ومواءمة املؤشرات الوطنية
تطبيق نظام إلدارة األداء املؤسس ي وتحديد املسؤوليات والصالحيات لتطبيقه في جميع مراحله،
واالستراتيجية والتنافسية والتشغيلية بجميع املستويات داخل الجهة (من مستوى الرؤية واألهداف االستراتيجية للجهة إلى مستوى
ً
أهداف اإلدارات واملشاريع واملبادرات والبرامج والخدمات والعمليات الرئيسية ،وصوال إلى مستوى األفراد).
متابعة أداء الجهة في تحقيق املؤشرات وتطبيق واستخدام تقارير نظام إدارة األداء املؤسس ي واالعتماد على نتائج وتقارير األداء في
املراجعة الدورية لالستراتيجية والسياسات الداعمة لها وللمشاريع واملبادرات والبرامج والعمليات والخدمات ،وفي اتخاذ القرارات من
قبل املعنيين في جميع املستويات اإلدارية وتحديثها ً
بناء على نتائج األداء.
ً
تطبيق آلية للتدقيق داخليا على صحة ومصداقية نتائج األداء وعلى سالمة ودقة آليات جمع بيانات األداء والتأكد من مصادر البيانات
وطرق حساب املؤشرات.

ب) اإلنجازات والنتائج الخاصة بتطبيق ومتابعة أداء االستراتيجية
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة الجهة الحكومية يمكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التالية:
ب )1مؤشرات األداء الخاصة بتطبيق االستراتيجية


نتائج املؤشرات االستراتيجية والتي يتم تحديدها ً
بناء على املهام الرئيسية للجهة الحكومية واألهداف االستراتيجية.



نتائج تقييم فاعلية السياسات املرتبطة باألهداف االستراتيجية مثل أثرها على رضا املجتمع وجودة الحياة.

ب )2مقاييس رأي الشركاء في تطبيق االستراتيجية (يطبق في حالة وجود مشاريع ومبادرات وبرامج مع الشركاء فيما يتعلق بالخطة االستراتيجية)

يمكن أن تشمل هذه املقاييس (االنطباع العام ،وااللتزام ببنود وشروط الشراكة ومدى االستفادة منها ،وفعالية التعاون وسهولة توفير وتبادل
املعلومات ،والشفافية في التعامل ،وتقييم قنوات التواصل).
 2-2إدارة وتطبيق املشاريع/املبادرات/البرامج (الخطط التشغيلية)
أ) قدرات إدارة وتطبيق املشاريع/املبادرات /البرامج
يمكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:
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تحديد أهداف ومجال عمل املشروع/املبادرة/البرنامج واملخرجات املتوقعة ،ومدى االرتباط باستراتيجية الجهة الحكومية وبما يحقق
الرضا واإليجابية في املجتمع في املجاالت ذات العالقة بعمل الجهة.



إعداد خطة عمل زمنية إلدارة املشروع/املبادرة /البرنامج تشمل مرحلة التخطيط والتنفيذ والتقييم واملراجعة وكيفية اختيار أعضاء
فريق عمل املشروع /املبادرة  /البرنامج وتحديد مهامهم ومسؤولياتهم وصالحياتهم.



إدارة عملية التغيير وتحديد األطراف املتأثرة باملشروع/املبادرة/البرنامج وتحليل كيفية تأثرهم لضمان تحقيق األهداف املخطط لها.



ّ
والفع ّ
الية في التنفيذ.
التخطيط املالي للمشروع/املبادرة/البرنامج وتحليل الفوائد والتكاليف وبما يحقق الكفاءة
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إدارة وتحليل التحديات واملخاطر املرتبطة بتطبيق املشروع/املبادرة/البرنامج ووضع اآلليات املالئمة لتجاوزها وأسباب اعتمادها أو
استبعادها.



املراجعة الدورية لنتائج املشروع/املبادرة/البرنامج وعرضها على متخذي القرار التخاذ االجراءات التصحيحية املباشرة.

ب) اإلنجازات والنتائج الخاصة بإدارة وتطبيق املشاريع/املبادرات/البرامج
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة الجهة الحكومية ،يمكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التاليــة:


اإلنجازات والنتائج امللموسة التي حققها املشروع/املبادرة /البرنامج والقيمة املضافة لها وانعكاساتها املادية وغير املادية.



مدى مساهمة نتائج وإنجازات املشروع/املبادرة /البرنامج في تحقيق األهداف االستراتيجية للجهة الحكومية/الجهات املساهمة.



مدى االلتزام بتطبيق خطة العمل الزمنية للمشروع/املبادرة /البرنامج ضمن امليزانية املعتمدة.



النتائج املرتبطة باملخاطر وتأثيراتها.

 3-2إدارة العمليات
أ) قدرات إدارة العمليات
يمكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:


تحديد وتصنيف العمليات الالزمة لتنفيذ استراتيجية الجهة الحكومية وتحقيق أهدافها كعمليات رئيسية ومساندة ،وترتيب العمليات
حسب األولوية كجزء من النظام اإلداري للجهة ،واستخدام أساليب مناسبة ومبتكرة إلدارتها وتطويرها بما في ذلك العمليات التي تتخطى
حدود الجهة.



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



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



إدارة التداخل واالزدواجية في أداء املهام وتنفيذ العمليات داخل الجهة – ان وجدت  -لضمان إنجاز فعال للعمليات من البداية وحتى
النهاية.



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



تطبيق أنظمة لقياس وإدارة تأثير العمليات على الصحة والسالمة والبيئة بما يضمن قياس وتقليل التأثيرات السلبية الناجمة عن أعمال
وعمليات الجهة على املجتمع والبيئة وترشيد ورفع كفاءة استهالك الطاقة واملياه.

ب) اإلنجازات والنتائج الخاصة بالعمليات
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة الجهة الحكومية يمكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التالية:


14

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

January 1, 2020



اإلنتاجية/حجم العمليات املنجزة في وحدة الزمن مقارنة باألهداف (مثل :عدد املنشآت التي تم تفتيشها ،وعدد القوانين التي تمت
مراجعتها ،طول الشوارع التي تم رصفها او اعادة تأهيلها او انارتها ،الزيادة في أعداد الطالب املسجلين ،عدد أعضاء هيئة التدريس
املبتعثين).



كفاءة تنفيذ العمليات والتي تركز على االستغالل األمثل للموارد (مثل :نسبة الخفض في تكلفة العملية ،ونسبة الزيادة في املخرجات مع
الحفاظ على نفس املدخالت).



نتائج تطوير وتحسين العمليات املادية وغير املادية (مثل :نسبة العمليات التي تم تحسينها ،ونسبة التحسين في العملية املطورة).



نتائج إجراءات التعامل مع األخطـاء/املالحظات/حاالت عدم املطابقة على العمليات (مثل :نسبة األخطاء املتكررة ،الوقت الالزم ملعالجة
األخطاء).

 4-2االستدامة في املجاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية
أ) قدرات االستدامة في املجاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية
يمكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:


تحديد مدى مراعاة إستراتيجية وسياسات الجهة الحكومية في تحقيق االستدامة االجتماعية واالقتصادية والبيئية وجودة الحياة
لألجيال الحالية والقادمة حسب مهام واختصاصات الجهة وبما يتوافق ويساهم في تحقيق رؤية مصر وتعزيز تنافسية الدولة وترسيخ
ثقافة السعادة واإليجابية كأسلوب حياة في الدولة.



تحديد مدى تأثير أنشطة وسياسات الجهة على االستدامة في املجاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية ً
بناء على مهامها واختصاصاتها
وفي ضوء االستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات العالقة في الدولة/الحكومة.



تصميم وتطبيق مشاريع ومبادرات وبرامج وسياسات وبالتنسيق مع الشركاء والجهات املعنية من املؤسسات الحكومية واملجتمعية
والخاصة في تعزيز املهام املشتركة وتكاملها لدعم تحقيق األهداف االستراتيجية ذات العالقة باالستدامة في املجاالت االجتماعية
واالقتصادية والبيئية حسب مهام واختصاصات الجهة.

ب) اإلنجازات والنتائج الخاصة باالستدامة في املجاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة الجهة الحكومية ،يمكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التالية:


مؤشرات األداء االستراتيجية املتعلقة باالستدامة في املجاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية.



مؤشرات األداء التشغيلية املرتبطة باملشاريع واملبادرات والبرامج والسياسات املتعلقة باالستدامة في املجاالت االجتماعية واالقتصادية
والبيئية.

املعيارالرئيس ي الثالث :خدمات سبع نجوم
يركز هذا املعيار الرئيس ي على مدى قيام الجهة الحكومية (الوحدات املحلية والكليات الحكومية) بتصميم وإدارة وتطوير الخدمات والعمليات
املرتبطة بها بشكل مبتكر وذلك إلرضاء املتعاملين من األفراد ( )Government to Citizenوالتي تشمل الطالب واملجتمع في حالة املؤسسات التعليمية
ومؤسسات األعمال ( )Government to Businessوالخدمات الحكومية التي تقدم من جهة حكومية للجهات الحكومية األخرى ( Government to

15

January 1, 2020

 - )Governmentبشكل مباشر أو غير مباشر -بغرض توفير قيمة مضافة لهم لتحقيق الرضا واإليجابية وجودة الحياة .كما يركز هذا املعيار على
تقييم نتائج مؤشرات األداء الخاصة بالخدمات املقدمة إلرضاء املتعاملين من أفراد ومؤسسات أعمال وجهات حكومية من أجل مراقبة وفهم وتحديد
باإلضافة إلى التنبؤ ب ـ ـ ـ وتحسين نتائج األداء املؤسس ي.
 1-3تصميم وإدارة الخدمات والعمليات املرتبطة بها
أ )1القدرات الخاصة بتصميم وإدارة الخدمات والعمليات املرتبطة بها
يمكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:


تحديد وتصنيف الخدمات والعمليات املرتبطة بها الالزمة لتنفيذ إستراتيجية الجهة الحكومية وتحقيق أهدافها ،وترتيب الخدمات حسب
األولوية كجزء من النظام اإلداري للجهة ،واستخدام أساليب مناسبة ومبتكرة إلدارتها وتطويرها بما في ذلك الخدمات التي تتخطى حدود
الجهة.



تصميم وتوفير وتطوير خدمات لتكون ذات قيمة مضافة للمتعاملين وتساهم في إرضائهم من خالل حلول مبتكرة مبنية على احتياجات
وتوقعات املتعاملين الحالية واملستقبلية وبما يضمن الكفاءة والفعالية.



تحديد املسؤولين عن الخدمات/العمليات املرتبطة بها وبيان أدوارهم ومسؤولياتهم في استحداث وإدارة وتطوير هيكل العمليات املرتبطة
بتقديم الخدمات.



تصميم وقياس وتحديث مؤشرات ألداء الخدمات (قابلة للقياس) وربطها بشكل مباشر مع الخطة االستراتيجية.



إدارة التحديات والتداخل واالزدواجية في أداء املهام وتنفيذ العمليات املرتبطة بتقديم الخدمات داخل الجهة الحكومية لضمان تعزيز
تجربة إسعاد املتعاملين.



إعداد وتطبيق معايير لخدمة املتعاملين بهدف تحقيق التميز في تقديم الخدمات للمتعاملين (املواطنين والطالب) ،وتمكين موظفي خدمة
املتعاملين من أداء مهامهم وتحسين جودة الخدمات املقدمة من الجهة الحكومية.

أ )2القدرات الخاصة بتصميم وإدارة الخدمات املشتركة والعمليات املرتبطة بها


تحديد الشراكات في مجال تقديم الخدمات في ضوء االحتياجات املؤسسية واالستراتيجية وبما يتكامل مع قدراتها ويعزز نقاط القوة لديها
في مجال تقديم الخدمات املشتركة (بما في ذلك التعهيد والتعاقد مع القطاع الخاص) ،واتباع سياسات وإجراءات مبتكرة إلدارة العالقة
معهم وتقييم وقياس أثر هذه الشراكات في إرضاء املتعاملين واملجتمع.



التنسيق مع الشركاء املعنيين في تقديم الخدمات املشتركة والجهات املعنية وذلك لتحديد األدوار واملسؤوليات وضمان عدم التداخل
واالزدواجية.



العمل مع الشركاء املعنيين في تقديم الخدمات املشتركة والجهات املعنية لتطوير آليات وقنوات مبتكرة لتقديم الخدمات املشتركة
وتبسيطها بهدف تعزيز تجربة إسعاد املتعاملين ،بحيث يتم النظر للجهاز الحكومي أو الكليات الحكومية من قبل املتعاملين ككيان واحد
متكامل ومنسجم.
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ً
ب) اإلنجازات والنتائج الخاصة بتصميم وإدارة الخدمات (شامال الخدمات املشتركة)
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة الجهة الحكومية ،يمكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التالية:
ً
ب )1مؤشرات األداء املتعلقة بالخدمات (شامال الخدمات املشتركة)


نتائج تقييم مراكز/وحدات/منافذ تقديم الخدمة التابعة للجهة الحكومية.



نتائج املتسوق السري ملراكز/وحدات تقديم الخدمة التابعة للجهة الحكومية.



مؤشرات توفر الخدمة (مثل :نسبة الخدمات املتوفرة في نطاق جغرافي محدد).



مؤشرات سهولة الوصول للخدمة (مثل :الزمن الالزم للحصول على موعد ،عدد القنوات املتوفرة لتقديم الخدمة ،املدة الالزمة للوصول
إلى مركز تقديم الخدمة).



اإلنتاجية (مثل :حجم املعامالت املنجزة في وحدة الزمن مقارنة باألهداف).



فاعلية تقديم الخدمات (مثل :مدى تحقيق الخدمة لألهداف املرجوة منها ومدى رضاء املتعامل عنها).



كفاءة تقديم الخدمات (مثل :نسبة الخفض في تكلفة تقديم الخدمة ،نسبة الزيادة في عدد و/أو طبيعة املخرجات مع الحفاظ على نفس
املدخالت ،نسبة تقليل تكلفة تطوير الخدمة).



مؤشرات تقديم الخدمات (مثل :املدة الالزمة إلنجاز الخدمة ،ومدة االنتظار داخل مراكز/وحدات/منافذ تقديم الخدمة ،وعدد
خطوات العمل الالزمة إلنجاز الخدمة ،نسبة تقليص وقت إنجاز الخدمة).



نتائج الجودة في تقديم الخدمات (مثل :نسبة شكاوى املتعاملين التي تم حلها ضمن الوقت املحدد ،ومعدل انخفاض شكاوى املتعاملين،
نسبة الشكاوى املستلمة على الخدمة مقارنة بمجموع عدد املعامالت على الخدمة ،ومعدل األخطاء في تنفيذ املعامالت/الخدمة).



النتائج املادية وغير املادية لتطوير الخدمات (مثل :نسبة التحسين في الخدمة املطورة ،عدد الخطوات التي تم تقليصها للحصول على
الخدمة ،عدد املستندات املطلوبة التي تم تقليصها للحصول على الخدمة).



في حالة وجود شركاء ،النتائج املتعلقة بالشركاء واالتفاقيات املرتبطة بتقديم الخدمات (مثل :نسبة االلتزام بمواصفات الخدمة حسب
اتفاقية مستوى تقديم الخدمة).

ً
ب )2مقاييس رأي املتعاملين في تقديم الخدمات (شامال الخدمات املشتركة) (االنطباعات)
ّ
تعبر هذه املقاييس عن رأي وانطباعات املتعاملين املستفيدين واملتأثرين بخدمات الجهة الحكومية ( – )G2C، G2B، G2Gبشكل مباشر أو غير
ِّ
مباشر – (من خالل استطالعات واستبيانات الرأي ،ومجموعات النقاش ،والشكاوى واملقترحات ،ورسائل الشكر وما شابه) ،وحسب طبيعة عمل
الجهة ،يمكن أن تشمل هذه املقاييس:
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ً

ب )3مقاييس رأي الشركاء في تقديم الخدمات (شامال الخدمات املشتركة) (يطبق في حالة وجود خدمات يتم تقديمها بالتعاون مع الشركاء)

ّ
تعبر هذه املقاييس عن رأي وانطباعات الشركاء عن مستوى التعاون والشراكة مع الجهة الحكومية في تقديم الخدمات املشتركة وااللتزام ببنود
ِّ
وشروط الشراكة ومدى االستفادة منها وفعالية التعاون وسهولة توفير وتبادل املعلومات والشفافية في التعامل وتقييم قنوات التواصل – بشكل
مباشر أو غير مباشر – (من خالل استطالعات واستبيانات الرأي ،ومجموعات النقاش ،والشكاوى واملقترحات ،ورسائل الشكر وما شابه) ،وحسب
طبيعة عمل الجهة ،يمكن أن تشمل هذه املقاييس:


نتائج رضا الشركاء.



عدد رسائل الشكر

املعيارالرئيس ي الرابع :الحكومة اإللكترونية/الذكية
يركز هذا املعيار الرئيس ي على مستوى النضج اإللكتروني/الذكي ومدى تصميم وتطبيق خطط وسياسات وآليات مبتكرة تدعم التحول إلى تقديم
الخدمات بطريقة إلكترونية من خالل املواقع االلكترونية على شبكة املعلومات الدولية "االنترنت" و/أو الذكية من خالل التطبيقات على األجهزة
الذكية بما يحقق أهداف إستراتيجية الجهة وأهداف إستراتيجية الحكومة الذكية في الدولة ،ومدى تحقيقها لنتائج أداء رائدة في هذا املجال إلرضاء
املتعاملين وتعزيز الرضا الوظيفي وتحقيق بيئة عمل اإليجابية.
 1-4تصميم وتطبيق خطط وسياسات التحول اإللكتروني/الذكي
أ) قدرات تصميم وتطبيق خطط وسياسات التحول اإللكتروني/الذكي
يمكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:


ً
حصر الخدمات التي تقدمها الجهة الحكومية وتحديد احتياجات الجهة الحكومية إلكترونيا لغايات إقامة بنية تحتية متقدمة وتطوير
الخطط الداعمة الستخدام الخدمات اإللكترونية/الذكية في مختلف أعمال الجهة الحكومية وعملياتها وخدماتها.



تصميم وتطوير وتحسين الخدمات اإللكترونية/الذكية بالشراكة مع املتعاملين بما يعزز تفهم احتياجاتهم وإرضائهم.



تطوير وإدارة املوقع اإللكتروني/التطبيقات الذكية وتواجد الجهة على شبكة اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي.



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






ً
إدارة البنية التحتية اإللكترونية في الجهة والتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية األخرى فيما يتعلق باحتياجات الجهة إلكترونيا بهدف
االستغالل األمثل للموارد ولغايات إقامة بنية تحتية متقدمة ومبتكرة.
ً
مشاركة الجهة للمعلومات وتبادل البيانات الذكية إلكترونيا مع الجهات الحكومية األخرى ذات العالقة (الربط االلكتروني).
شمولية وتكامل الخدمات واألنظمة اإللكترونية/الذكية في الجهة مع خدمات وأنظمة الجهات الحكومية األخرى اإللكترونية/الذكية
املشتركة ،وتحديد الشراكات في هذه املجاالت بما يتوافق مع االحتياجات املؤسسية واالستراتيجية ،ويمكن أن يشمل ذلك التعهيد
والتعاقد مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات اإللكترونية/الذكية أو تنفيذ العمليات ،مع قيام الجهة بإدارة العالقة مع شركائها وتقييم
وقياس أثر هذه الشراكات في إرضاء املتعاملين.

18

January 1, 2020



استخدام الحلول الذكية والتقنيات الحديثة واملبتكرة للتحول الرقمي (مثل :التعامالت الرقمية ،والذكاء االصطناعي وغيرها) بما يساهم
في دعم خدمات الجهة اإللكترونية/الذكية وقنوات تقديمها وبشكل يتكامل مع الجهات الحكومية األخرى.



الربط مع األنظمة الحكومية اإللكترونية/الذكية الرئيسية أو املشتركة بين الجهات الحكومية (مثل :نظام إلدارة األداء ،ونظام املوارد
البشرية ،والنظام املالي ،ونظام الدفع اإللكتروني املوحد ،ونظام إدارة املشاريع ،ونظام الرقم القومي ،والتوقيع/التصديق الرقمي ،ونظام
إدارة العالقة باملتعاملين الوطني وغيرها).

ب) اإلنجازات والنتائج الخاصة بالتحول اإللكتروني/الذكي
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة الجهة الحكومية ،يمكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التاليــة:
ب )1مؤشرات األداء الخاصة بالتحول اإللكتروني/الذكي


نتائج التحول اإللكتروني/الذكي للخدمات الحكومية (مثل :نسبة تحول الخدمات إلكترونيا من إجمالي الخدمات التي يتم تقديمها).



نتائج استخدام الخدمات الحكومية اإللكترونية/الذكية (مثل :نسبة املعامالت املنجزة عبر القنوات اإللكترونية من إجمالي املعامالت
املنفذة).



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



نتائج تكامل الخدمات الحكومية اإللكترونية/الذكية مع الشركاء.



نتائج التزام املواقع اإللكترونية بمعايير جودة املواقع اإللكترونية/التطبيقات الذكية.

ب )2مقاييس رأي املتعاملين والشركاء واملعنيين الخاصة بالتحول اإللكتروني/الذكي (االنطباعات)
ّ
تعبر هذه املقاييس عن رأي وانطباعات املتعاملين والشركاء واملعنيين في خدمات الجهة الحكومية اإللكترونية/الذكية وفي عمليات الربط والتكامل
ِّ
في األنظمة اإللكترونية وتقديم الخدمات اإللكترونية/الذكية وفي املوقع اإللكتروني للجهة – بشكل مباشر أو غير مباشر – من خالل (استطالعات
الرأي ،مجموعات النقاش ،الشكاوى واملقترحات ورسائل الشكر وغيرها) ،وحسب طبيعة عمل الجهة ،يمكن أن تشمل هذه املقاييس:
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نتائج رضا املتعاملين عن الخدمات الحكومية اإللكترونية/الذكية.



نتائج رضا جميع املعنيين عن قنوات االتصال والتواصل املتاحة (املوقع اإللكتروني ،ومركز خدمة املتعاملين ،ووسائل التواصل االجتماعي
وغيرها).



نتائج ثقة املتعاملين واملعنيين في الخدمات اإللكترونية/الذكية املقدمة من الجهة.



نتائج التعامل مع شكاوى/مقترحات املتعاملين واملعنيين املرتبطة بالخدمات الحكومية اإللكترونية/الذكية والتطبيقات التقنية املبتكرة.



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



نتائج رضا الشركاء عن مدى االلتزام ببنود وشروط الشراكة ومدى االستفادة منها ،ويمكن أن تشمل هذه النتائج :تقييم قنوات التواصل،
وطبيعة العالقة والتعاون مع الشركاء ،والتعاون وسهولة توفير وتبادل املعلومات ،والشفافية في التعامل ومعايير االختيار.
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املحورالثاني :االبتكار()%20
يتضمن املحور الثاني معيارين رئيسين هما :استشراف املستقبل وإدارة االبتكار ،ويتم مراعاة مدى تطبيق كل من املعيارين بناء على طبيعة عمل
الجهة الحكومية (املحليات والكليات الحكومية) من خالل استشراف املستقبل وتحديد أهم املتغيرات في محيطها الخارجي ومدى تأثير هذه العناصر
على عملها .كما يركز املحور على مدى تطبيق الجهة الستراتيجية لالبتكار وذلك إلعداد وتنفيذ املبادرات الريادية واملبتكرة في مجال عملها الرئيس ي
والعمليات والخدمات والبرامج التي تطبقها لضمان تحقيق أهدافها االستراتيجية وتقديم أعلى مستوى من الخدمات إلرضاء املتعاملين واملعنيين.
املعيارالرئيس ي الخامس :استشراف املستقبل
يركز هذا املعيار الرئيس ي على مدى تطوير الجهة الحكومية لقدراتها في مجال التفكير املستقبلي من خالل االستثمار في املعرفة والتجديد املستمر
للتقدم نحو الريادة العاملية واملقدرة على االستجابة للمتغيرات باستخدام أدوات استشراف املستقبل املتنوعة (مثل أداة دلفي وأداة السيناريوهات)
وذلك لتتمكن الجهة من العمل على تحليل ودراسة االتجاهات العاملية واملستقبلية وكيفية مواكبتها وسرعة االستجابة لبناء الجاهزية للمستقبل
ولكافة االحتماالت والنتائج املتوقعة وغير املتوقعة لها من خالل التجديد في طرق وأساليب العمل وبما ينسجم مع تحقيق التقدم في إنجازات الجهة
خارج حدود إطار قدراتها الحالية .كما يركز املعيار على الجهود التي تبذلها الجهة في فهم املتغيرات املستقبلية وبناء نماذج مستقبلية للقطاعات
املعنية واقتناص الفرص مع ضمان املرونة االستراتيجية والعملية التي ستأثر على عملياتها وخدماتها وسياساتها في تحقيق الرضا للمعنيين واملجتمع.
ويركز هذا املعيار على مدى تحقيق نتائج رائدة في هذا املجال.
 1-5التفكيراملستقبلي
أ) قدرات التفكيراملستقبلي
يمكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:


إجراء ورش عمل التوعية والتدريب الفني املستمر لبناء الثقافة في مجال استشراف املستقبل وتطبيق تلك األدوات على مجاالت عمل
الجهة.



استخدام أساليب نوعية وكمية لتوقع طبيعة وأهمية التطورات واالتجاهات املستقبلية (االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية
والبيئية ،وغيرها) ،وتحليل مدى تأثير هذه التطورات املستقبلية على املجاالت املرتبطة بعمل الجهة وتحديد البدائل واختيار أفضلها بناء
على قوة هذه االتجاهات  trendsلالستفادة منها أو التعامل معها أو توجيهها نحو األفضل.



تطوير إستراتيجيات ومبادرات وسياسات استباقية مبنية على قراءات صحيحة للتوجهات املستقبلية ،ومدى شمولية استشراف
املستقبل وتغطيتها لكافة مجاالت عمل الجهة الحكومية.



تطوير الدراسات املستقبلية للجهة أو الدراسات املشتركة بين الجهات.

ب) اإلنجازات والنتائج الخاصة بالتفكيراملستقبلي
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة الجهة الحكومية ،يمكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التاليــة:
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نتائج التوعية وبناء القدرات في مجال استشراف املستقبل (مثل :عدد ورش التوعية والتدريب في مجال استشراف املستقبل التي تم
عقدها للموظفين في الجهة ،نسبة املوظفين املتدربين في مجال استشراف املستقبل إلى إجمالي عدد املوظفين).



نتائج األدوات املستخدمة في استشراف املستقبل والتي تم التدريب عليها.
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تقييم جودة الدراسات املستقبلية التي تم بناء عليها وضع االستراتيجيات والسياسات واملبادرات من خالل تقييم دقة املخرجات.



ً
نتائج املبادرات واملشاريع التي تم تطويرها واستنتاجها بناءا على تحليل التوجهات العاملية املستقبلية.



نتائج التغييرات والتطويرات املؤسسية ً
بناء على تطبيق أدوات استشراف املستقبل.



نتائج البحوث والدراسات التي قامت الجهة بنشرها في مجال استشراف املستقبل.



النتائج املتحققة من اقتناص الفرص نتيجة لسرعة ومرونة الجهة في اتخاذ القرارات املستقبلية.



النتائج التي تم تحقيقها من أفكار/مبادرات استشراف املستقبل.



النتائج التي مكنت الجهة من تحقيق الريادة نتيجة استشراف املستقبل.

املعيارالرئيس ي السادس :إدارة االبتكار
يركز هذا املعيار الرئيس ي على أهمية دور الجهة الحكومية في تقديم الحلول واالبتكارات الجذرية من خالل تحديد أهداف واضحة لالبتكار في مجال
عملها واالستثمار في األفكار واألبحاث والتجارب العملية ضمن مجاالت عملها وإنتاج املعرفة وبناء ثقافة وبيئة عمل إيجابية تدعم االبتكار والتطوير
املستمر من خالل تطبيق أنظمة وآليات تعزز مشاركة املعنيين والجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص واملجتمعي في تطبيق جهود
االبتكار لتنفيذ أعمال ومهام الجهة الرئيسية وعملياتها الفنية بطرق ابتكارية وتقديم خدمات جديدة ومبتكرة لتحقيق قيمة نوعية إلرضاء جميع
املعنيين .كما يركز هذا املعيار على مدى تحقيق نتائج رائدة في هذا املجال.
 1-6تطويروتطبيق أنظمة إدارة االبتكار
أ) قدرات تطويروتطبيق أنظمة إدارة االبتكار
يمكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:


تطوير وتطبيق سياسات/أنظمة/استراتيجيات إلدارة االبتكار تتضمن استخدام معايير واضحة لتحديد أولويات فرص التحسين
والتطوير التي تحتاج حلوال مبتكرة ضمن مجال املهام الرئيسية وطبيعة عمل وخدمات الجهة واختيار الحلول املجدية منها بما يتوافق
مع إستراتيجية االبتكار في الجهة وبما يساهم في تحقيق إستراتيجية الجهة ودعم محور االبتكار في رؤية مصر.2030



توفير بيئة العمل والقنوات املالئمة واألدوات التي تحفز املوارد البشرية واملتعاملين واملعنيين على املشاركة في أنشطة االبتكار املرتبطة
بعمل الجهة وبما يتوافق مع معايير وأدلة عمل برامج االبتكار في الحكومة.



إعداد وتنفيذ برامج لبناء قدرات املوارد البشرية لتمكينها من املساهمة بفاعلية في أنشطة االبتكار.



ضمان االستخدام األمثل للمعارف واملعلومات لتحديد الفرص املتاحة لالبتكار في مجال طبيعة الجهة.



بناء شبكة شراكات فاعلة مع الجامعات/املؤسسات األكاديمية ومراكز البحث العلمي واملعنيين في القطاع الحكومي والخاص لدعم
عملية االبتكار وبما يضمن التكامل واستفادة جميع األطراف من اإلمكانيات واملوارد املتاحة لالبتكار واالستثمار في األبحاث والتجارب
العملية.
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ب) اإلنجازات والنتائج الخاصة بتطويروتطبيق أنظمة إدارة االبتكار
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة الجهة الحكومية ،يمكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التاليــة:


نتائج ثقافة االبتكار في الجهة (مثل :عدد الورش والفعاليات التي تنظمها الجهة في مجال االبتكار ،نسبة املوظفين املتدربين في مجال
االبتكار إلى إجمالي عدد املوظفين ،عدد الخدمات الجديدة/املطورة الناتجة عن أفكار ابتكارية ،عدد العمليات املعاد تصميمها
الناتجةعن أفكار ابتكارية).
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النتائج املادية وغير املادية التي تم تحقيقها في الجهة نتيجة لتطبيق االبتكارات في مجال عملها من إستراتيجيات وعمليات وخدمات مبتكرة
(منها الاقتراحات/األفكار االبتكارية املجدية واملطبقة من املوظفين واملتعاملين والشركاء).



نتائج املشاريع/املبادرات/البرامج االبتكارية املنفذة مع الشركاء من املؤسسات الحكومية والخاصة.



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



عدد االبتكارات/االبحاث الحاصلة على براءات اختراع/حقوق امللكية الفكرية.
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املحورالثالث :املمكنات ()%20
يتضمن املحور الثالث أربعة معايير رئيسية هي :رأس املال البشري ،واملمتلكات واملوارد ،والحوكمة ،وإدارة املخاطر واستمرارية األعمال ،حيث يتم
تطبيق هذه املعايير في الجهة الحكومية (املحليات والكليات الحكومية) حسب طبيعة عملها من حيث نوعية وحجم املوارد واملمتلكات التي تستخدمها
وآليات االستفادة منها وإدارتها وتطويرها بطرق ابتكارية جذرية.
املعيارالرئيس ي السابع :رأس املال البشري
يركز هذا املعيار الرئيس ي على االستثمار في رأس املال البشري وتحقيق استدامته وزيادة كفاءته وإنتاجيته وتعزيز خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة
ومبتكرة من خالل وضع السياسات والخطط الالزمة لتحقيق كل من أهداف األفراد والجهة بشكل مشترك مع تقديم خدمات إلسعاد املوظفين
ً
واالرتقاء بجودة الحياة لديهم وفقا لقوانين ولوائح املوارد البشرية واألنظمة واألدلة املكملة .كما يشتمل املعيار على تقدير جهود العاملين ومكافأتهم
وتحفيزهم وتمكينهم ورفع قدراتهم على االبتكار مع التركيز على استقطاب الكفاءات التخصصية واملحافظة عليها وتحقيق التوازن بين الجنسين .كما
يركز هذا املعيار على مدى تحقيق نتائج رائدة في هذا املجال.
1-7تصميم وتطبيق الخطط والسياسات والعمليات املتعلقة برأس املال البشري
أ) قدرات تصميم وتطبيق الخطط والسياسات والعمليات املتعلقة برأس املال البشري
يمكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:


تحديد املهارات والجدارات السلوكية وقدرات املوارد البشرية الالزمة لتحقيق إستراتيجية الجهة وبما يتوافق مع الهيكل التنظيمي واإلطار
العام للعمليات ووضع الخطط الالزمة لتوفيرها.



تطوير وتطبيق سياسات وخطط ومبادرات وبرامج وأنظمة عمل متكاملة تعزز بيئة العمل اإليجابية داخل الجهة وتغطي مختلف
الجوانب املتعلقة بإدارة عمليات التوظيف والتطوير املنهي وتخطيط املسار الوظيفي واالنتقال والتظلم الوظيفي وأنظمة التحفيز
ً
والتكريم وغيرها من العمليات ذات العالقة برأس املال البشري ،مع ضمان تقديم خدمات متميزة وفقا لقوانين ولوائح املوارد البشرية
واألنظمة املكملة لها ،وبما يضمن تحقيق العدالة والرضا وتكافؤ الفرص والشفافية والتوازن ما بين الجنسين.



بناء ثقافة التعلم وتحسين األداء مع تحديد االحتياجات التدريبية ً
بناء على أسس ومعلومات دقيقة وإعداد الخطط التدريبية باستخدام
أشكال التدريب والتعلم املستمر املختلفة وتنفيذها بشكل يضمن إكساب املوارد البشرية املعارف واملهارات والسلوكيات املطلوبة وقياس
مدى فاعلية وأثر التدريب على أداء وسلوك املوارد البشرية.



تقييم أداء املوارد البشرية بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية وتوفير معلومات منتظمة عن مستويات األداء واإلنجاز وتحقيق
األهداف والكفاءات لتحسين هذه املستويات ،وربط التقدم الوظيفي واملكافآت والحوافز بنتائج التقييم.
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تمكين املوارد البشرية وضمان حصولهم على األدوات واملعلومات والصالحيات الالزمة لضمان مساهمتهم القصوى في تحقيق األهداف.



تشجيع ومكافأة اإلنجازات الرائدة واإلبتكارات على جميع املستويات بالجهة الحكومية (املوظفين وفرق العمل) في التوقيت والطريقة
املناسبة وخلق التنافس اإليجابي فيما بينهم.



توفير بيئة عمل سعيدة وإيجابية وصحية وآمنة ومالئمة تساهم في تحفيز املوارد البشرية على اإلنتاج واالبتكار وتحقيق التوازن بين الحياة
العملية والشخصية لهم (مثل :مكتبة ،ومناطق استراحة ،ووسائل لالبتكار والبحث وغيرها).
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تمكين وتعزيز دور املرأة في العمل وخلق بيئة داعمة للمرأة واألم العاملة (مثل :توفير الحضانات لألطفال أو ساعات عمل مرنة ،أو
سياسات داعمة لألم العاملة).

ب) اإلنجازات والنتائج الخاصة برأس املال البشري
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة الجهة الحكومية ،يمكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التاليــة:
ب )1مؤشرات األداء املتعلقة برأس املال البشري


نتائج مؤشرات تنمية املوارد البشرية (مثل :اإلنتاجيــة ،والكفاءات املطلوبة مقارنة بالكفاءات املتوفرة ،ومعدل الساعات التدريبية لكل
موظف ،ونسبة املتدربين ،ونتائج تقييم أثر التدريــب).



نتائج مؤشرات التحفيز واملشاركة (مثل :معدل االقتراحات املقدمة سنويا ،ونسبة االقتراحات املطبقة إلى االقتراحات املقدمة).



نتائج مؤشرات الرضا واإليجابية (مثل :متوسط عدد أيام الغياب لكل موظف ،ومعدل اإلجازات املرضية لكل موظف ،ومتوسط عدد
إصابات العمل ،وعدد املالحظات والتظلمات من قبل املوظفين ونسبة معالجتها ،ونسبة ترك العمل مثل إجازة بدون راتب أو االستقالة).



نتائج الخدمات املقدمة للموارد البشرية (مثل :كفاءة تقديم الخدمات كالوقت الالزم لتقديم الخدمات ،ونسبة الخفض في تكلفة
الخدمة ،ونسبة الزيادة في املخرجات مع الحفاظ على نفس املدخالت ،ونسبة األخطاء).

ب )2مقاييس الرأي املتعلقة برأس املال البشري
ّ
تعبر هذه املقاييس عن رأي وانطباعات املوارد البشرية بسياسات وخطط ومبادرات وبرامج ومشاريع وأنظمة وأدلة العمل املتعلقة باملوارد البشرية
ِّ
وبمدى توفر بيئة العمل السعيدة واإليجابية – بشكل مباشر أو غير مباشر – (من خالل استطالعات واستبيانات الرأي ،ومجموعات النقاش،
واملالحظات واملقترحات ،وعدد رسائل الشكر وما شابه) ،ويمكن أن تشمل هذه املقاييس:


نتائج الرضا الوظيفي.



نتائج اإليجابية في بيئة العمل.



نتائج الوالء الوظيفي.



نتائج الصحة املهنية والسالمة (حاالت الحوادث او إصابات العمل).

املعيارالرئيس ي الثامن :املمتلكات واملوارد
يركز هذا املعيار الرئيس ي على مدى كفاءة وفاعلية إدارة الجهة الحكومية ملواردها الداخلية وممتلكاتها لدعم إستراتيجية وسياسات الجهة وضمان
التنفيذ الفعال للعمليات بما في ذلك تحديد أولويات اإلنفاق بما يتوافق ويتخطى توقعات ومصالح املتعاملين وإلغاء االنفاق في املجاالت التي ال
تضيف قيمة نوعية لهم .كما يركز هذا املعيار على مدى تحقيق نتائج رائدة في هذا املجال.
 1-8تخطيط وإدارة املمتلكات واملوارد (املباني واملر افق ،املعدات واألجهزة ،املوارد)
أ) قدرات تخطيط وإدارة املمتلكات واملوارد (املباني واملر افق ،املعدات واألجهزة ،املوارد)
يمكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:
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تطوير وتطبيق سياسات وخطط طويلة املدى إلدارة املمتلكات من مباني ومرافق ومعدات وأجهزة تدعم سياسات وإستراتيجية الجهة
الحكومية وبما يتوافق مع السياسات واالستراتيجيات ذات العالقة.



االستخدام األمثل للممتلكات واملرافق واملعدات التي تقع بشكل مباشر داخل نطاق عمل الجهة الحكومية وإدارة دورة حياة تلك األصول
وأمنها وإدامتها من خالل برامج الصيانة (خاصة الوقائية).



تطبيق املواصفات واملعايير البيئية في عمليات الجهة الحكومية (مثل عمليات الشراء) واستخدام املواد الصديقة للبيئة بما يضمن
املحافظة على البيئة واملوارد غير املتجددة.



اإلدارة املثلى للمستودعات واملخزون.

ب) اإلنجازات والنتائج الخاصة باملمتلكات واملوارد (املباني واملر افق ،املعدات واألجهزة ،املوارد)
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة الجهة الحكومية ،يمكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التاليــة:


كفاءة االس ــتعمال.



كفاءة وفاعلية عمليات الصيان ــة.



نتائج الخفض في النفقات املرتبطة بإدارة املمتلكات.



نتائج الخفض في استهالك الكهرباء واملياه.



حجم املواد التي تم إعادة استخدامها/تدويرها.



نتائج الخفض في استهالك املواد (األوراق ،والوقود ،أحبار الطباعة واملواد الكيميائية وغيرها).



نتائج الخفض في انبعاثات الغازات الدفيئة (مثل ثاني أكسيد الكربون) وامللوثات البيئية.



نتائج استخدام املواد الصديقة للبيئة من املواد القابلة لالستبدال واملستخدمة في الجهة.



نتائج استخدام التقنيات الصديقة للبيئة في العمليات/الخدمات.

2-8إدارة العالقة مع املوردين
أ) قدرات إدارة العالقة مع املوردين
يمكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:
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رسم إطار وحدود العالقة طويلة املدى (الشراكة) مع املوردين بما يحقق املنفعة املتبادلة ويؤدي إلى بناء عالقات مستدامة تدعم أهداف
الجهة الحكومية في مجال تحقيق قيمة مضافة للمعنيين وخفض التكاليف واإلنفاق املتعقل.



الشفافية في نشر معايير اختيار املوردين والتعامل معهم وتقييم أدائهم (مثل :حاالت تعديل ومراجعة العقود ،وتقييم أداء وتصنيف
املوردين ،وإجراءات إحالة العطاءات وغيرها) في حالة قيام الجهة بالتعاقد املباشر معهم او من خالل اآلليات الحكومية التبعة.
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ب) اإلنجازات والنتائج الخاصة بإدارة العالقة مع املوردين
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة الجهة الحكومية ،يمكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التاليــة:
ب )1مؤشرات األداء الخاصة بإدارة العالقة مع املوردين


نتائج تقييم املوردين.



نتائج الخفض في النفقات املرتبطة باملشتريات.



نتائج التعامل مع املالحظات الخاصة باملوردين.



نتائج املشتريات من الشركات الصغيرة واملتوسطة املحلية.

ب )2مقاييس رأي املوردين
ّ
تعبر هذه املقاييس عن رأي وانطباعات املوردين بمستوى التعاون والشراكة مع الجهة الحكومية وااللتزام ببنود وشروط التعاقد ومدى االستفادة
ِّ
منها وفعالية التعاون وسهولة توفير وتبادل املعلومات والشفافية في التعامل وتقييم قنوات التواصل – بشكل مباشر أو غير مباشر – (من خالل
استطالعات واستبيانات الرأي ،ومجموعات النقاش ،واملالحظات واملقترحات ،ورسائل الشكر وما شابه) ،وحسب طبيعة عمل الجهة ،يمكن أن
تشمل هذه املقاييس:


نتائج رضا املوردين.



عدد رسائل الشكر



عدد الشكاوى واملقترحات

 3-8إدارة املوارد املالية
أ) قدرات إدارة املوارد املالية
يمكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:
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تطوير وتطبيق سياسات وخطط طويلة املدى وعمليات مالية لدعم تحقيق إستراتيجية الجهة الحكومية وخططها التشغيلية.



تصميم عمليات التخطيط املالي وعمليات الضبط الداخلي والرقابة واملراجعة وإعداد التقارير املالية لضمان االستخدام األمثل للموارد
بكفاءة وفاعلية.



تطبيق برامج لتنمية اإليرادات.



تطبيق برامج لترشيد النفقات.



تطبيق مبادئ حساب التكاليف للعمليات والخدمات لضمان رفع كفاءتها.



تحليل النتائج واإلنجازات مقارنة باملوارد املالية املعتمدة.
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ب) اإلنجازات والنتائج الخاصة بإدارة املوارد املالية
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة الجهة الحكومية ،يمكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التاليــة:


دقة التخطيط املالي لإليرادات.



دقة التخطيط املالي للمصروفات.



دقة إعداد امليزانية.



نتائج الزيادة في اإليرادات الناتجة عن برامج تنمية اإليرادات.



نتائج الخفض في النفقات الناتجة عن برامج ترشيد النفقات.



نتائج الخفض في تكاليف الخدمات والعمليات.

املعيارالرئيس ي التاسع :الحوكمة
يركز هذا املعيار الرئيس ي على مدى كفاءة وفاعلية اإلطار العام للحوكمة بما يضمن تحقيق مبدأ املساءلة تجاه املعنيين والشفافية تجاه املجتمع
والجهات املعنية بالحوكمة على املستوى الحكومي فيما يتعلق باألداء ومدى االلتزام بالتشريعات والقوانين بما في ذلك املتعلقة بحقوق امللكية
الفكرية .كما يركز هذا املعيار على مدى تحقيق نتائج رائدة في هذا املجال.
 1-9تصميم وتطبيق إطارعام للحوكمة
أ) قدرات تصميم وتطبيق إطارعام للحوكمة
يمكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:


إيجاد وتطبيق إطار عمل فعال وشامل  -ومناسب لطبيعة عمل الجهة  -للحوكمة على مجاالت العمل املختلفة في الجهة الحكومية (مثل:
اإلدارة املؤسسية ،وإدارة املوارد البشرية ،واإلدارة املالية ،وإدارة املعلومات ،وإدارة املشاريع ،وإدارة املوارد واملمتلكات).



ضمان الشفافية والعدالة والنزاهة والقابلية للمساءلة على كافة املستويات وتطبيق اإلجراءات واللوائح على مستوى كافة إدارات الجهة
الحكومية.



تحقيق مبادئ الحوكمة الخاصة بفصل املهام واملسؤوليات من خالل تحديد سلسلة القيمة واإلطار العام للعمليات الذي يتضمن
العمليات الرئيسية واملساندة والهيكل التنظيمي املالئم لتنفيذ املهام الرئيسية والسياسات الداعمة لها.



تطبيق التشريعات والقوانين ومتطلبات البرامج الحكومية واملتابعة الفعالة لتنفيذ ما يرد في تقارير التقييم والتدقيق من الجهات املعنية
باملتابعة والرقابة اإلدارية واملالية (مثل تقارير هيئة الرقابة اإلدارية والجهاز املركزي للمحاسبات)

ب) اإلنجازات والنتائج الخاصة بتصميم وتطبيق إطارعام للحوكمة
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة الجهة الحكومية ،يمكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التاليــة:

27

January 1, 2020

ب )1مؤشرات األداء الخاصة بالحوكمة


نتائج تصنيف الجهاز املركزي للمحاسبات ،هيئة الرقابة اإلدارية ،الجهاز املركزي للتنظيم واإلدارة.



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



نتائج معالجة املالحظات الواردة في تقارير التقييم والتدقيق (مثل :نسبة املالحظات من تقارير التقييم والتدقيق التي تم إغالقها في الوقت
املحدد).

ب )2مقاييس رأي املعنيين بالحوكمة
ّ
تعبر هذه املقاييس عن رأي وانطباعات املعنيين ذوي العالقة بالحوكمة – بشكل مباشر أو غير مباشر – (من خالل استطالعات واستبيانات الرأي،
ِّ
ومجموعات النقاش ،واملالحظات واملقترحات ،ورسائل الشكر وما شابه) ،وحسب طبيعة عمل الجهة ،يمكن أن تشمل هذه املقاييس املجاالت
التالية:


نتائج الشفافية والنزاهة في معايير التعامل مع املتعاملين.



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



نتائج الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في التعامل ومعايير اختيار املوردين.

املعيارالرئيس ي العاشر :إدارة املخاطرواستمرارية األعمال
يركز هذا املعيار الرئيس ي على مدى كفاءة وفاعلية الجهات الحكومية في تطبيق برامج إلدارة املخاطر وإدارة استمرارية األعمال إلى جانب إدارة حاالت
االزمات والكوارث ،وذلك لضمان تقليل حجم املخاطر ووضع ضوابط فعالة للمخاطر الحالية واملتوقعة ،إضافة إلى ضمان اإلستمرارية في تقديم
الخدمات للمتعاملين واملعنين من خالل التصدي بفاعلية ألي حدث طارىء أو أزمة ،وبما يساهم في بناء وتعزيز ثقة جميع املعنيين في الجهة
الحكومية .كما يركز هذا املعيار على مدى تحقيق نتائج رائدة في هذا املجال.
 1-10تصميم وتطبيق إطارعام إلدارة املخاطر
أ) قدرات تصميم وتطبيق إطارعام إلدارة املخاطر
يمكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:


إيجاد وتطبيق إطار عمل ّ
فعال وشامل إلدارة املخاطر لتحقيق إستراتيجية الجهة الحكومية وضمان استمرارية األعمال بهدف الحد من
التهديدات واالستفادة من الفرص املتاحة مع ضمان التكامل والتعامل مع كافة أنواع املخاطر واألزمات والكوارث املحتملة (مثل :املخاطر
االستراتيجية ،واملخاطر الخاصة باستمرارية أعمال املؤسسة ،واملخاطر املالية والبيئية ،ومخاطر أمن املعلومات ،واملخاطر التشغيلية،
وتلك املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية ،والتي يمكن تؤثر على الخدمات ،أو رضا املتعاملين) وتحديد احتمالية حدوثها ودرجة تأثيرها
على الجهة.
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إعداد خطط إلدارة ومعالجة املخاطر تتضمن األنشطة ومسؤوليات التنفيذ واألطر الزمنية واملوارد الالزمة والسيناريوهات والخطط
البديلة ملواجهة املتغيرات واملستجدات التي يمكن أن تحول دون تحقيق األهداف االستراتيجية للجهة وتنفيذ العمليات والخدمات
واملشاريع واملبادرات والبرامج.

ب) اإلنجازات والنتائج الخاصة بتصميم وتطبيق إطارعام إلدارة املخاطر
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة الجهة الحكومية ،يمكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التاليــة:


نتائج نجاح خطط التدريب والتجارب الوهمية للتعامل مع األزمات والكوارث.



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



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

النتائج/اإلحصاءات الناتجة من املخاطر واألزمات والكوارث (مثل :نسبة العمليات التي تم تطبيق إدارة املخاطر عليها إلى إجمالي العمليات ،نسبة
املخاطر التي تم وضع إجراءات تصحيحية لها إلى إجمالي املخاطر املرصودة ،نسبة اإلجراءات التصحيحية التي تم تنفيذها ضمن الخطة الزمنية
املعتمدة إلدارة املخاطر إلى إجمالي اإلجراءات التصحيحية املستهدفة ،نسبة رضا املعنين عن نتائج اإلجراءات التصحيحية للتعامل مع املخاطر).
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آلية وأدوات التقييم
يتم تقييم جائزة "املؤسسة الحكومية املتميزة" باستخدام أسلوب التقييم الخاص بمنظومة التميزالحكومي كالتالي:
تنقسم عملية التقييم في منظومة التميز الحكومي إلى قسمين رئيسيين أحدهما خاص بتقييم القدرات واآلخر خاص بتقييم النتائج ،حيث يتم
تقييم القدرات ( )%40من خالل ثالثة عناصر رئيسية وهي:


الفاعلية.



الكفاءة.



التعلم والتطوير.

بينما يتم تقييم النتائج ( )%60من خالل أربعة عناصر رئيسية وهي:


الشمولية والقابلية لالستخدام.



تحقيق النتائج.



التطورفي األداء.



املوقع الريادي.

وفيما يلي شرح تفصيلي لكل من هذه العناصر:

عناصرتقييم القدرات
الفاعلية ()%60
تقوم الجهة الحكومية املتميزة بتصميم وتطبيق سياسات وخطط وأنظمة وبرامج عمل وعمليات وخدمات ومشاريع ومبادرات وغيرها (قدرات) تلبي
متطلبات واحتياجات جميع املعنيين وبمشاركة فاعلة منهم – بما يتناسب مع طبيعة عمل الجهة ودورها الرئيس ي وبما يتوافق مع أفضل املمارسات
– ويؤدي تطبيقها إلى تحقيق نتائج إيجابية تساهم بشكل فعال في تحقيق إستراتيجية الجهة وإستراتيجية الحكومة/رؤية الدولة ككل وتضيف
قيمة لجميع املعنيين.
الكفاءة ()%20
تراعي الجهة الحكومية املتميزة تطبيق السياسات والخطط واألنظمة وبرامج العمل والعمليات والخدمات واملشاريع واملبادرات وغيرها من قدرات
بطرق تضمن االستغالل األمثل للموارد املختلفة (البشرية والتقنية واألجهزة واملباني وغيرها) واإلنفاق املتعقل الذي يضمن تحديد أولويات اإلنفاق
بما يلبي احتياجات ومصالح املعنيين ويلغي النفقات في املجاالت التي ال تضيف قيمة لهم.
التعلم والتطوير()%20
تقوم الجهة الحكومية املتميزة بالتطوير على السياسات والخطط واألنظمة وبرامج العمل والعمليات والخدمات واملشاريع واملبادرات وغيرها من
قدرات بشكل مستمر باستخدام أفكار إبداعية وطرق مبتكرة مبنية على التعلم من نتائج األداء املؤسس ي وأفضل املمارسات ومن خالل مشاركة
فاعلة من جميع املعنيين.

30

January 1, 2020

أداة تقييم القدرات
معاييرالتقييم
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تلبي احتياجات جميع املعنيين
الحاليين واملحتملين وتفوق
توقعاتهم وتساهم في تحقيق
جميع نتائج رؤية الدولة/النتائج
االستراتيجية والثقة باستدامتها.
ً
مناسبة تماما لطبيعة عمل
الجهة وتعتبر ممارسة فريدة
ً
يقتدى بها عامليا.

هل تلبي القدرات احتياجات جميع
املعنيين وتساهم في تحقيق رؤية
الدولة/االستراتيجية؟

ال تلبي احتياجات املعنيين وال تساهم في
تحقيق نتائج رؤية الدولة/النتائج
االستراتيجية.

تلبي بعض احتياجات املعنيين وتساهم
ً
جزئيا في تحقيق نتائج رؤية الدولة/النتائج
االستراتيجية.

تلبي احتياجات معظم املعنيين
وتساهم بشكل كبير في تحقيق نتائج
رؤية الدولة/النتائج االستراتيجية.

تلبي احتياجات كل املعنيين
الحاليين وتساهم في تحقيق حميع
نتائج رؤية الدولة/النتائج
االستراتيجية.

هل تتناسب القدرات مع طبيعة
عمل الجهة ومتو افقة مع أفضل
املمارسات؟

ال تناسب طبيعة عمل الجهة وغير
متوافقة مع أفضل املمارسات.

مناسبة إلى حد ما لطبيعة عمل الجهة
ومتوافقة مع بعض املمارسات التقليدية.

مناسبة بشكل كبير لطبيعة عمل
الجهة ومتوافقة مع املمارسات
العاملية.

ً
مناسبة تماما لطبيعة عمل الجهة
وتعتبر من أفضل املمارسات
العاملية الحديثة.

الكفاءة
()%20

هل تطبق القدرات بطرق تضمن
االستغالل األمثل للموارد املختلفة
واإلنفاق املتعقل؟

ال تراعي الجهة االستغالل األمثل للموارد
واإلنفاق املتعقل عند التطبيق.

تراعي الجهة إلى حد ما االستغالل األمثل
للموارد واإلنفاق املتعقل عند التطبيق.

تراعي الجهة بشكل كبير االستغالل
األمثل للموارد واإلنفاق املتعقل عند
التطبيق.

يتم استغالل جميع املوارد بشكل
مثالي وتراعي الجهة بشكل كامل
اإلنفاق املتعقل عند التطبيق.

تعتبر الجهة مثال يقتدى به
ً
عامليا في مجال االستغالل األمثل
للموارد واإلنفاق املتعقل.

التعلم
والتطوير
()%20

هل يتم تطويرالقدرات باستخدام
أفكارإبداعية وطرق مبتكرة مبنية
على التعلم من نتائج األداء و أفضل
املمارسات؟

ال يتم تطوير القدرات أو التعلم من نتائج
األداء وأفضل املمارسات.

يتم التطوير على القدرات إلى حد ما
باستخدام أفكار إبداعية وطرق مبتكرة
مبنية على التعلم من نتائج األداء وأفضل
املمارسات.

يتم التطوير على القدرات بشكل كبير
باستخدام أفكار إبداعية وطرق
مبتكرة مبنية على التعلم من نتائج
األداء وأفضل املمارسات.

يتم التطوير على القدرات بشكل
مستمر وشامل باستخدام أفكار
إبداعية وطرق مبتكرة مبنية على
التعلم من نتائج األداء وأفضل
املمارسات.

تعتبر الجهة مثال يقتدى به
ً
عامليا للمؤسسة املتعلمة
واملبتكرة.

الفاعلية
()%60
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عناصرتقييم النتائج
الشمولية والقابلية لالستخدام ()%50
تقوم الجهة الحكومية املتميزة بتوفير معلومات شاملة للنطاق املطلوب ودقيقة وكافية ملتخذي القرار وجميع املعنيين بمستوياتهم املختلفة عن مدى
التقدم في تحقيق رؤية الدولة/االستراتيجية وأداء القدرات (مثل :السياسات والخطط واألنظمة وبرامج العمل والعمليات والخدمات واملشاريع
واملبادرات) وبما يساعدهم على التنبؤ بأداء الجهة املستقبلي من خالل منظومة متكاملة من مؤشرات األداء ومقاييس الرأي والرضا/السعادة (النتائج
واألثر واملخرجات) املالئمة لطبيعة عمل الجهة تغطي جميع املجاالت التي تحتاج الجهة لقياسها وتركز على األثر والنتائج النهائية.
تحقيق النتائج ()%20
تقوم الجهة الحكومية املتميزة بوضع مستهدفات منطقية وطموحة للمؤشرات ومقاييس الرأي والرضا/السعادة (النتائج واألثر واملخرجات) تؤدي
إلى إكسابها ميزة تنافسية ،وتبث روح التحدي لدى العاملين ،وتحفز الجهة للعمل على تحقيق هذه املستهدفات.
التطورفي األداء ()%20
ً
ً
تحقق الجهة الحكومية املتميزة تطورا مستمرا في نتائج أدائها نتيجة لفاعلية عملية التعلم من أدائها السابق ومن أفضل املمارسات وفاعلية جهود
التطوير واالبتكار في الجهة.
املوقع الريادي ()%10
تحقق الجهة الحكومية املتميزة مواقع ريادية على مستوى العالم في مجال عملها بناء على النتائج املحققة ،كما تساهم نتائجها في وضع
الحكومة/الدولة في مواقع ريادية في التصنيفات واملؤشرات والتقارير العاملية.
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أداة تقييم النتائج
0

معاييرالتقييم

10

الشمولية والقابلية

هل يتم تحديد وقياس املؤشرات
املناسبة والشاملة والدقيقة

()%50

ملتابعة وفهم والتنبؤ بأداء القدرات
القدرات وملتابعة تحقيق
ومدى النجاح في تحقيق رؤية
رؤية الدولة/االستراتيجية
الدولة/االستراتيجية

لالستخدام

ال يتم تحديد وقياس
مؤشرات مناسبة لطبيعة

هل املستهدفات املحددة منطقية

املستهدفات غير منطقية

()%20

وطموحة ،وهل تم تحقيق

وغير طموحة أو لم يتم

املستهدفات

تحقيق أي منها

التطورفي األداء

هل عملية التعلم والتطويرفعالة

ال يوجد تطور إيجابي أو

()%20

في الجهة

استقرار لألداء الجيد

املوقع الريادي

هل النتائج التي تم تحقيقها تضع

لم تحقق الجهة أي موقع

الجهة/الدولة في موقع ريادي على
مستوى العالم

ريادي لها/للدولة على
مستوى العالم

تحقيق النتائج

()%10
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15

35

يتم تحديد وقياس مؤشرات
تدعم املراقبة أغلبها وصفية
مناسبة لطبيعة القدرات
وملتابعة تحقيق رؤية
الدولة/االستراتيجية

40

60

يتم تحديد وقياس

يتم تحديد وقياس مؤشرات

يتم تحديد وقياس مؤشرات

مؤشرات تدعم التحليل

تدعم توقع النتائج املحتملة

تدعم استشراف النتائج

أغلبها تشخيصية مناسبة

أغلبها تنبؤية مناسبة

أغلبها توجيهية مناسبة

لطبيعة القدرات وملتابعة

لطبيعة القدرات وملتابعة

لطبيعة القدرات وملتابعة

تحقيق رؤية

تحقيق رؤية

تحقيق رؤية

الدولة/االستراتيجية

الدولة/االستراتيجية

الدولة/االستراتيجية

تم تحقيق أغلب

تم تحقيق بعض املستهدفات
املستهدفات املنطقية
املنطقية والطموحة
والطموحة
يوجد تطور إيجابي أو
استقرار لألداء الجيد لبعض
النتائج على مدى  4سنوات

حققت الجهة مواقع ريادية
لها/للدولة على مستوى
العالم في بعض املجاالت

65

85

90

100

يوجد تطور إيجابي أو
استقرار لألداء الجيد
ألغلب النتائج على مدى 4
سنوات
حققت الجهة مواقع ريادية
لها/للدولة على مستوى
العالم في العديد من
املجاالت

تم تحقيق جميع املستهدفات

تم تحقيق جميع املستهدفات
ويوجد ثقة باستمرار
املنطقية والطموحة
تحقيقها في املستقبل
يوجد تطور إيجابي أو
استقرار لألداء الجيد لجميع

يوجد تطور إيجابي أو
استقرار لألداء الجيد لجميع

النتائج على مدى  4سنوات

النتائج على مدى  8سنوات

حققت الجهة مواقع ريادية
لها/للدولة على مستوى

حققت الجهة األفضل
لها/للدولة على مستوى

العالم في معظم املجاالت

العالم في جميع املجاالت

إرشادات لكيفية التقدم لجائزة "املؤسسة الحكومية املتميزة"
تقوم املؤسسات الحكومية املتقدمة (املحليات متمثلة في املركزواملدينة والحي والقرية – الكليات الحكومية) بإتباع الخطوات التالية لتأكيد
ً
ً
مشاركتها في الجائزة علما بأن املشاركة إجبارية وفقا لقراردولة رئيس الوزراء:


تحميل دليل الجائزة واالطالع على دليل الجائزة ومعايير التقييم.



تكوين فريق عمل التميز بالجهة ليكون مسؤول عن التأكد من قيام الجهة باتخاذ الالزم للتوافق مع أفضل املمارسات الواردة في دليل الجائزة.



متابعة الجهود التي تبذلها فرق العمل املختلفة داخل الجهة الحكومية بشكل دوري وتقديم الدعم الالزم لهم من اإلدارة العليا.



انشاء عنوان بريد إلكتروني رسمي (حكومي) لسفير التميز الرئيس ي بالجهة الستخدامه في الدخول على املوقع االلكتروني الخاص بتقديم طلبات
الترشح.



ً
يجب ان تستمر جميع الجهات الحكومية في تنفيذ أعمالها بشكل طبيعي وفقا ألفضل املمارسات الواردة في هذا الدليل حتى بعد تقديم طلب
ً
الترشح حيث ستقوم فرق التقييم بمباشرة عملها فور اغالق باب الترشح تمهيدا الختيار القائمة املختصرة للمرشحين وتنفيذ الزيارات
ً
امليدانية تمهيدا لعرض نتائج العمل على لجنة التحكيم وإعالن الفائزين.

شروط التأهل للفوزبجائزة "املؤسسة الحكومية املتميزة"
أن تكون الجهة قد حققت الشروط التالية:
 .1أن تكون الجهة حققت أعلى نتيجة في املجموع الكلي في الفئة املشاركة بها على مستوى جميع معايير منظومة التميز
الحكومي.
 .2أن تكون نتائج الجهة في تقييم برنامج املتسوق السري  -الذي تقوم إدارة الجائزة بإدارته  -لديها أعلى من متوسط
الجهات املشاركة بالجائزة.
 .3ان ال توجد أي مخالفات إدارية او مالية أو قانونية تحول دون فوز الجهة.
وفي حال عدم تحقق هذه الشروط لدى الجهة التي حققت أعلى نتيجة في املجموع الكلي ،يتم منح الجائزة للجهة التي تليها في املجموع الكلي بشرط
تحقيقها هذه الشروط.
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