
  

  

  

  

  

  20092009ا	����ـــ�ون ا	����ـــ�ون 
  
  

�� ا	����� ا	�ى ���م ���� ������د	�� د	�� ��� ا	����� ا	�ى ���م ���� ������� ـ���ــ� ا	��� ـ���ــ� ا	�   
 

  

    ا*ر)�دات ا	&��� 	����� ا	���م 	%� ����ا*ر)�دات ا	&��� 	����� ا	���م 	%� ����::ا	� # ا"ول ا	� # ا"ول 

  ""أ01%� ا	� ����أ01%� ا	� ����""  �&���ــ. ا	����ــ#�&���ــ. ا	����ــ#: : ا	� # ا	-�,+ا	� # ا	-�,+

 
  

 
 

 
   
  
 

  
  ) 51وحتى  24 من جابة على األسئلة الصفحاتيتم اإل(

    جمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربية

 وزارة الدولة للتنمية اإلداريةوزارة الدولة للتنمية اإلداريةوزارة الدولة للتنمية اإلداريةوزارة الدولة للتنمية اإلدارية

المتميزون المتميزون المتميزون المتميزون .... .... .... ....                                 ألنك األفضل من حقك التقدير                       ألنك األفضل من حقك التقدير                       ألنك األفضل من حقك التقدير                       ألنك األفضل من حقك التقدير                       

2009................  



 

 - 2 -

    جمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربية

 وزارة الدولة للتنمية اإلداريةوزارة الدولة للتنمية اإلداريةوزارة الدولة للتنمية اإلداريةوزارة الدولة للتنمية اإلدارية

المتميزون المتميزون المتميزون المتميزون .... .... .... .... التقدير                               التقدير                               التقدير                               التقدير                               ألنك األفضل من حقك ألنك األفضل من حقك ألنك األفضل من حقك ألنك األفضل من حقك 

2009................     

  

  

  

  20092009ـــ�ون ـــ�ون ا	����ا	����
  
  ا"ولا"ولا	� # ا	� # 

        

���  ا*ر)�دات ا	&��� 	����� ا	���م 	%� ����ا*ر)�دات ا	&��� 	����� ا	���م 	%� �

  

  القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول        محتوياتمحتوياتمحتوياتمحتوياتمحتوياتمحتوياتمحتوياتمحتويات

  ةةمممقدمقد  ..11

  قةقةبباألهداف العامة للمسااألهداف العامة للمسا  ..22

  التقدم للمسابقة وأهلية المتسابقالتقدم للمسابقة وأهلية المتسابقشروط شروط   ..33

  كيفية التسجيل وسحب ملف المسابقةكيفية التسجيل وسحب ملف المسابقة  ..44

    التكريم والمكافأةالتكريم والمكافأة  ..55

  كيفية التقديم للمسابقةكيفية التقديم للمسابقة  ..66

  مفهوم الجائزةمفهوم الجائزة  ..77

  ي للجوائزي للجوائزالهيكل التنظيمالهيكل التنظيم  ..88
  

  
  



 

 - 3 -

    جمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربية

 وزارة الدولة للتنمية اإلداريةوزارة الدولة للتنمية اإلداريةوزارة الدولة للتنمية اإلداريةوزارة الدولة للتنمية اإلدارية

المتميزون المتميزون المتميزون المتميزون .... .... .... .... التقدير                               التقدير                               التقدير                               التقدير                               ألنك األفضل من حقك ألنك األفضل من حقك ألنك األفضل من حقك ألنك األفضل من حقك 

2009................     

  ::مةمةددالمقالمق..11

�� ا	����� ا	�ى ���م ���� ���������� ا	�� �   ����	
 �
�ه� وزارة و  " ...ا�����ون"�ء ��� �� !" ����	
ه# 

� ا�� 
# �/دارة �-, ر+��� ا�	�� ر*�( ا�)�' ر�� و��&%ف '��-2 ر ا�	�� ا��	���� ا��و�� ��1!��� ا0دار�� وا��

� ر*�( ا� زراء 34-�   .  ز�5 ا�) ا*

� ا�!)�6و�
� ��1 ا>!�� أو ا��	�;�%�� أو ا��9�ر�� 8# +�م ���م =�� #
 >6 �
�= ?4!
�ت ا��@ ���6'� 
	���� أ328 


% ا�?ي أآ� +1@ ����6 ا0"��%ار #8 
	�%ة �' د وزارة ا��و�� ��1!��� ا0دار�� ‘  2008، و+�م  2007و+�م  2006Jا


� =Lل إ>Lق ا��	���� ���م  �%58 آ�4ءة ا�)'�ز ا0داري Oو�� وذ��� ا�� 
# �/دارة ��< ن ا���م  ���2009'�� ا"�R ا��


@ و+1@ ا�� ا�#  ا�%ا�5 >4? 6!

(ا���م ��	���� أ328 �Sا�  T�8 ����
	���� ا�����ون، +1# ا�� ا�# ا��#   

U�
# +1@ ا�����V ا�&�
J 3داء ا��<� >6 #
�=  ?4!
�ة  و�� م ��*ة أ328 ���
 %����

� =Lل  ��

�� ا�-< �Sا�

�ى � اX�!+ %8% ا�!)�ح ا���<�
�1 �'� وا����;�1 #8 
 ���-�� Oة وذ�*�(1� Z�[R�ا�!\V ا0دار�� ا�-��;� وا���R رة ��� 

�^[�%ات ا�)���� +1@ 
	� ى اJداء ا����� و )>�
�_��ن ��S�1# ا���� �'
���
�ت ا��# �Sدة و"%+� ا� �.  

����
� و"' ��  ��S+1@ `)�ح ا� ����	%ا�4 ز ����	�ام  وُ��bر_�ء ا����1# ��0_��8 إ�@ ا Z�-� ��� �'�1+ ا�-9 ل

�
�S�1# ا��
 5
 3
��  .���&��8�4 وأ=��cLت ا��

� مستخدم المعايير يعتبر فائزا d�6�� ا��+�	��� %��
�S8# ا��!�8? ا� ���(�"b5 �  ا
 3
�����ت ا�-���� وا��-�1

�ات ��-��Z  آ3���
5 ه?ا و  .��1	��]3 �<�4ءة ا��R �%وآ?�O  اJه�اف ا��%� ةا�� 3
���1� %�����V��9 ا�� V� �c


�� ا�''�  ا��#ا�f2 ط �S�1# ا��
  5

]�g%ة  3
��1]��Tو��1R�

���''� ا�ا�  ا��#و����V ا��-���ت  �Sت ا��<�&!.  

�ك +��c @1آ�� +�	� ���c إ>�ر ذو %�����R@ ا����م ا� _ ح " اء آ�ن V(6  8#وا��j�RS  اJداءس �� V	�����k أ+��ل 

%�fX ت آ]�% أم�
�Sا�.  



 

 - 4 -

    جمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربية

 وزارة الدولة للتنمية اإلداريةوزارة الدولة للتنمية اإلداريةوزارة الدولة للتنمية اإلداريةوزارة الدولة للتنمية اإلدارية

المتميزون المتميزون المتميزون المتميزون .... .... .... .... التقدير                               التقدير                               التقدير                               التقدير                               ألنك األفضل من حقك ألنك األفضل من حقك ألنك األفضل من حقك ألنك األفضل من حقك 

2009................     

        ::::::::قةقةقةقةقةقةقةقةبببببببباألهداف العامة للمسااألهداف العامة للمسااألهداف العامة للمسااألهداف العامة للمسااألهداف العامة للمسااألهداف العامة للمسااألهداف العامة للمسااألهداف العامة للمسا. . . . . . . . 22

  ه
ف ���� و��� ه
ف ���� و��� 

 تحفيز المنافذ الحكوميه لتقديم خدمة أفضل للمواطن المصري •

المستثمرين وتعزيز التنافسية بينها عن إحداث نقلة نوعية وتطوير أداء المنافذ الخدمية الحكومية في خدمة المواطنين و •

 .طريق نشر الوعي بمفاهيم األداء المتميز واإلبداع

ومشاركة بعضها البعض قصص النجاح في الممارسات اإلدارية بين المنافذ الخدمية الحكومية تبادل الخبرات المتميزة  •

 .حليين واألجانبالناجحة وصوال إلى تقديم األفضل للمواطنين والمصدرين والمستثمرين الم
  

�  ����� ا������� ������������ ا������� ������

  إشعار العاملين بالمنافذ بالقيمه المقدمه وأثارها على النمو بوجه عام •

  ضمان نظام للتخطيط والتطوير والتحفيز المتميز من خالل معايير الجائزه مما يؤثر إيجابيا على رضاء العاملين •

  للفائزين  خلق روح المنافسه وكذلك التحفيز المادى والمعنوى •
  

� ا��������� ا�����! � ��� � !  

ضمان قيام المنافذ الخدمية بالواجبات والمهام الموكلة إليها على الوجه األكمل وبالمستويات عالية الجودة والكفاءة   •

 ).زيادة اإلنتاجية وتقليل الفاقد(المهنية والسرعة المؤثرة في حركة النمو 

تقدم والتطور في أداء المنافذ بما يساهم في التطوير واالرتقاء توافر مرجعية إرشادية وأسس معيارية لقياس مدى ال •

 .بمستوى األداء

نشر مفاهيم التميز واإلبداع والجودة والشفافية بما يدعم برامج التنمية والتخطيط االستراتيجي في جميع الدوائر  •

 .الحكومية
  



 

 - 5 -

    جمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربية

 وزارة الدولة للتنمية اإلداريةوزارة الدولة للتنمية اإلداريةوزارة الدولة للتنمية اإلداريةوزارة الدولة للتنمية اإلدارية

المتميزون المتميزون المتميزون المتميزون .... .... .... .... التقدير                               التقدير                               التقدير                               التقدير                               ألنك األفضل من حقك ألنك األفضل من حقك ألنك األفضل من حقك ألنك األفضل من حقك 

2009................     

  ::شروط التقدم للمسابقة وأهلية المتسابقشروط التقدم للمسابقة وأهلية المتسابق. . 33
  

  .المصدرين / المسثمرين /  خدمة للمواطنين  أن يكون منفذ حكومي يقدم •

  .ع منتج يمنفذ حكومي خدمي اليب •

  .منفذ حكومي له تعامل يومي ومباشر مع متلقي الخدمة  •

  .عاملين )  5( ال يقل عدد العاملين به عن عدد خمسة  •

  .ال يقدم خدمة طبية عالجية أو إستشارية  •

 .يع المستويات ال يقدم خدمة تعليمية من خالل مناهج دراسية لجم •

  

        ::::::::كيفية التسجيل وسحب ملف المسابقةكيفية التسجيل وسحب ملف المسابقةكيفية التسجيل وسحب ملف المسابقةكيفية التسجيل وسحب ملف المسابقةكيفية التسجيل وسحب ملف المسابقةكيفية التسجيل وسحب ملف المسابقةكيفية التسجيل وسحب ملف المسابقةكيفية التسجيل وسحب ملف المسابقة. . . . . . . .         44

اإلرشادات ومعايير التقييم باإلضافة  المحتوى علىيمكن سحب ملف المسابقة الذي يتكون من دليل المسابقة  •

قومي لإلدارة التابع لوزارة المعهد ال ، او www.ad.gov.egإلى إسطوانة ممغنطة من الموقع اإللكتروني 

11
%�5 بالعنوان التالي  اإلداريةمية الدولة   للتن  ��Rc15  v� (ارض ا� �	1�
 V�	��� ا���در .. [+ @4&�	
ا
�م 


-�Rت ا��&%و+�ت  �kه� �c�Rوزارة ا�<'%��ء وا� @![
نموذج السحب الذي يتضمن مع ضرورة ملء  8'�@  

  : األساسيةبيانات المنفذ 

  2008ديسمبر  14 عتبارا منالتفدم للمسابفة إالبدء في سحب ملف  تاريخ •

الفترة  الرد على إستفسارات الراغبين فى اإلشتراك فىلشرح المعايير وتوعية للمتسابقين السيتم عقد دورات  •

بعد تسليم (حينه  و المواعيد المحددة لكل منفذ سيتم إعالنها في 2009يناير  31حتي  2008ديسمبر  14 من

و سيتم  )بناءآ على البيانات الخاصة المقدمة من كل متسابق في نموذج سحب ملف المسابقة ستمارة التسجيلإ

 .ألول مرة تدريب ممثلي المنافذ علي التقييم الذاتي للمنفذ

  2009 فبراير 19الخميس  هوأجوبة المسابقة ستمارة مستوفاه اخر ميعاد للتقدم باإل •
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يحصل المنفذ حيث العليا بالدولة  لتكريم والمكافأة في حفل كبير لتسليم الجوائز تحت رعاية مستويات القيادةيتم ا

 .وقيمة كل جائزة طبقا للجدول التالى،  بالمنفذ  توزع على العاملين الخدمي الفائز على مكافأة مادية الحكومي

 

  �ـ�ـ�� آ��ــــ�

��ة ا������� ا�

 منفذ حكومي أفضل م.ج 250.000  

 ثاني أفضل منفذ حكومي م.ج 125.000  

 ستمرارية في التميزجائزة اإل م.ج 75.000  

 جائزة التطوير المتميز م.ج 75.000  

  �ـ�ـ��  ���

��ة ا������� ا�

 حكومي " صغير" أفضل منفذ م.ج 100.000

 "صغير" ستمرارية في التميز منفذجائزة اإل م.ج 50.000  

 "صغير" جائزة التطوير المتميز منفذ م.ج 50.000

  .المنافذ لتلك الخدمة  يحصل المنفذ الحكومي األول بكل خدمة على شهادة شكر وتقدير لكونه أفضل  •

تحصل جميع المنافذ الخدمية المشتركة على تقرير تقييمي موضحا نقاط القوة وفرص التحسين الالزمة،  •

والتحسين حتى يتمكن المنفذ من التقدم والفوز بالجائزة في ر والتي يمكن من خاللها العمل على التطوي

 .السنوات التالية
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كترونيـة  باإلضافة إلى نسخة ال نسخ مطبوعة منها 3يقوم كل منفذ بإعداد الرد على معايير التقيم وتقديم عدد  •

� ا��| 
@ �|/دارة     ى عنـوان ، وتسليمها إلى المعهد القومي لإلدارة عل(CD)واحدة |'�11
%�|5  :  ا��   �|�Rc15 

 v� (ارض ا� �	1�
 V�	��
-R|�ت ا��&|%و+�ت         ..  �|kه� �|c�Rوزارة ا�<'%�|�ء وا� @|![
� ا��|�در 8'�|@  [+ @4&�	
ا
�م 

مرفق بخطـاب رسـمي     2009فبراير  19الخميس في موعد أقصاه  محمد رفاعى/ عناية المهندس ا���*�|�  

 .منفذ والجهة التابع لها موقعآ من المدير المسئول موضحا به اسم ال
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حكومية من خـالل منافـذها الخدميـة    يقوم مفهوم الجائزة على اعتبارها وسيلة تطوير وتحديث للمؤسسات ال

ما يحقـق النمـو   بعتمادا على مفهوم ثقافة التميز الذي يرتكز على الممارسات المثلى في خدمة متلقي الخدمة إ

ومن المعروف أنه في ظل التحديات العالمية، فإن اإلنجازات الفردية يتم ،  قتصادي وتقليل الفاقد في اإلنتاجاإل

إذا لم تكن ضمن إطار مؤسسي متجدد باستمرار، مع وضع التنافسية الوطنية ضـمن أسـس دائمـة     تهميشها

  .في كل األوقاتوراسخة، مع العمل على التحسين في  جميع المستويات و


 ا�����. . 11��
 ا���������::  

ومشاعرهم نحو متلقي الخدمة من المؤسسة،  هي حاصل جمع أفكار موظفي المؤسسة، وتصرفاتهم، "الثقافة" •

 .ونحو المؤسسة، ونحو المجتمع، وكل شيء أخر ، والمنتجات التي تقدمونحو الخدمات 

أكثر سالسـة وفاعليـة   عملياتها وإجراءاتها هو أن تسعى المؤسسات الحكومية لتكون " مفهوم ثقافة التميز" •

لمتلقي الخدمة وذلك من خالل  أكثر إمتيازاخدمة مستوى على أداء أفضل لموظفيها و بما يعكس أثرهوجدوى 

  . في النهاية إيجابيا على النمو االقتصادي واالجتماعيالتى تؤثر تطوير آليات عملها 


 ا�������� 
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ويمكن ،  االيجابي على المتعاملين معها وأثرهاقيمة المؤسسة إن تطوير وتعميق ثقافة التميز أساسي لتعظيم  •

  :المؤسسة وتركز عليها يجب أن تتبناهاالتعبير عن هذا من خالل القيم المشتركة التالية التي 
  

� ��
 إر$�ء ����� ا�"
� � ا������ت ا�����
� � ���س ا����*) ا����(
� ��
�� ا�"��� � � �رآ
 ا���-�� ا��-��� �
 �)��1 ا0/.�ء �
 �ظ 4�5 ا�2�3�ا��� �
� �7
� ا��:�9ة وا��
  ا���آ�� 4�5 ا����*( �

 ا���>��ا����دة  �
 روح ا���7= �
 وا��-�*�����A7 ا�)@?��ت  �
 ���ات ا�C)�ل �
� ��Dوا� �� ا� ��
� Eء واCء ا�����!– GH��= �Jدة أ�� 
��3� �Kداء ��7
 ا����L�7 ا��
�� 
 ��$�1 ا0ه
اف �
  ر�M ا����*( ����
/@ت �

  
  

  ::ا����� ا�����   أ�� ا����ر��تأ�� ا����ر��ت. . 22

أهم أهداف الجائزة هو أن تقوم األجهزة الحكومية بتعميق ثقافة التميز التي تشمل األسس الثالثـة للممارسـات   

  .التركيز على متلقي الخدمة، الشفافية، التركيز على النتائج: الحكومية  المثلى 
  

 :التركيز على متلقي الخدمة •

o وتأخـذ  ) المواطنين، المصدرين، والمستثمرين من( خدمةمتلقي ال تركز علىمؤسسات الحكومية أن لالبد ل

ويستحق المواطنون أن يتم تقديرهم لمسـاهماتهم   ، أداء الخدمةبعين االعتبار في تصميم وتطبيق  توقعاتهم

كما يستحقون وصفا ودليال واضحا  ،  الضريبية وذلك عن طريق تبسيط الحصول على الخدمات الحكومية

  .بل الحكومةقِوالتعليمات التي يتم تطبيقها من راءات في متناول اليد عن اإلج

o  من قبل الحكومة يؤدي إلى سياسات حكوميـة  ) المواطن، المصدر، المستثمر( التركيز على متلقي الخدمة

الحكومة المتميـزة  ف. أفضل وذلك من خالل توافر مصادر معلومات أكثر، وطرح لحلول قد يمكن تحقيقها

وذلك بتمكين وتشـجيع متلقـي الخدمـة     ، تساهم أيضا في بناء ثقة عامة أفضلالتي تركز على المواطن 

قلل الحكومة من قيود المؤسسات تخاذ القرار، وبالتالي تُإن طريق دمج هذا المدخل في عملية إلبداء رأيه ع

  .الحكومية على الجمهور
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o ان مواطنـا أو مصـدرا أو   ال يوجد معادلة سحرية لتحقيق الحكومة التي تركز على متلقي الخدمة سواء ك

أن إحدى االستراتيجيات تتضمن توسعة الهرم وتقلـيص البيروقراطيـة، والتركيـز علـى      حيثمستثمرا 

المـوظفين وجـودة    هـؤالء سـتمرارية  إاملون مع الجمهور، والتأكيد على موظفي الخط األول الذين يتع

  .تدريبهم

o لخدمة تتطلب نظاما يوزع الصـالحيات لألفـراد  إن المحافظة على ثقافة التميز في التركيز على متلقي ا ،

حيات للبعض دون  اآلخر بنـاء علـى   إن الفروقات الفردية بين الموظفين تستوجب تفويض الصالكذلك ف

 .ستجاباتهم وتفهمهم  للمواقف المختلفة وهذا يعتبر هدفا  إداريا وليس بيروقراطياإ

 :الشفافية •

o  حكوميا وذلك بزيادة االعتمـاد علـى الحكومـة االلكترونيـة     هناك وسيلة أخرى لتحسين الخدمة المقدمة

إن الحكومـة اإللكترونيـة    ،  عبر شبكة المعلومـات  –وعرض الخدمات الحكومية بطريقة شفافة وسهلة 

كترونية إلـى تمكـين   سعى من خالل استخدام الشبكة االلالمرتكزة على تقديم خدمة نوعية مميزة البد أن ت

ستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات يمكن أن اإل، و اح لهم بالوصول إلى الخدماتالمتعاملين معها، والسم

حسن أداء المؤسسة في تزويد المتعاملين معها بالمعلومات العامة، والحد من االزدواجية وتحسين وتنسيق ي

  .الجهود مع المؤسسات األخرى ذات العالقة

o ستشارة متلقـي الخدمـة باسـتمرار    إخدمة يكمن في أهمية ز األداء والالعنصر الهام األخر للشفافية وتمي

ففتح الحوار والمحافظة عليه مع المراجعين الرئيسيين هو نقطة هامة لضـمان   ، مهئومعرفة مستوى رضا

متلقـي الخدمـة    ءإن المعلومات عـن رضـا  ف ، كذلك تلبية احتياجات متلقي الخدمة الحكومية ومتطلباتهم

كمـا أن  ،  ام المؤسسة بالوفـاء بمسـؤولياتها  كون األساس لعملية تحسين قيوتخزينها وتحليلها يجب أن ت

  .اشتراك الموظفين في عملية صنع القرار أساسي على كل المستويات لتحسين فعالية العمل
 

  :التركيز على النتائج •

o ُوسـة ركز على النتائج تشتمل على أولويات محددة للمؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف ملمالخدمة التي ت .

والبد من أن تعكس النتائج التفهم الواضح لرؤيـة  . كلفة أقلتاألمر الذي يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل وب

ـ  موجهةوالتأكد أن الجهود المؤسسية  وهدف المؤسسة وقيمها ، ديم  الخدمـة األفضـل إضـافة إلـى     لتق
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نا البد مـن قيـام المؤسسـات    ومن ه ، ستخدام األمثل للموارد لتحقيق األهداف المعلنة وتحقيق الرؤيةاإل

  .العامة بتقديم نتائج ملموسة يمكن قياسها وصوال إلى تحقيق النتائج الحكومية المنشودة

o  على النتائج تحتاج إلى توجه شامل إلنجاز األهداف الموضوعة، مما يتطلـب   تقوم بالتركيزالمؤسسة التي

ستخدامها ورفع تقـارير عنهـا إلـى    داء إلا فالبد من وجود مقاييس لألومن هن، نظاما لتحقيق هذا األمر

فها اهـد أعتماد على تقييم مدى تحقيقها لنتـائج تعكـس   تقييم مدى نجاح المؤسسة باإلكن من مبما ي اإلدارة

  .ورسالتها

o ُالتحول الناجح إلى مؤسسة تمن القمة إلى القاع وبالعكس( كز على النتائج يتطلب استراتيجيات شاملة ر .(

  -:فالبد للمؤسسة أنوبناء على ذلك 

 تضع أهدافا أو نتائج عريضة تهم المتعاملين معها �

 تضع مقاييس أداء لتحقيق هذه األهداف �

 تضع مقاييس أداء لتقييم التقدم الشخصي مقارنة باآلخرين �

 هم ئتجري مسحا على متلقي الخدمة كجزء من نظام القياس لمعرفة مدى رضا �

 ئج من خالل موازنة تعتمد على األداءتطلب المخصصات المالية بناءا على النتا �

 تربط نظام الموظفين بالنتائج من خالل عقود تعتمد على األداء �

 تقيم برامجها مع جهات خارجية ذات اختصاص في تقييم األداء �

 ترفع تقارير بالنتائج، إضافة إلى خرائط المعلومات وغيرها من الوسائل  �

 تستخدم النتائج للقيام بتحسينات مستمرة �

رأي الموظفين بخصوص عمليات تبسيط اإلجراءات، وتدعم الروح المعنويـة واألداء العملـي    طلعتست �
 للموظفين

تبحث عن توازن بناء بين الحياة العلمية واالجتماعية للموظف بما يساعد في المحافظة على بيئة عمـل   �
 منتجة ومبدعة

سـتقاللية الكافيـة لتطـوير    اإل خالل المؤسسة وتعطي الموظفين تفتح قنوات االتصال والمشاركة من �
 وتحقيق نتائج فعالة

 تحفز التطوير الذاتي وتحسين المهارات �

 تقوم بتقييم ألداء الفروع والمنافذ حسب نتائجها �
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  ::������ ا����������� ا�����. . 33

تتميز المؤسسة من خالل تميز كل عنصر من عناصرها ومن خالل تطبيق المعايير بشـكل منفصـل وبـدون    

ومن المهم اإلدراك الصحيح لكل معيار لتتمكن المؤسسة من تطبيق معايير التميز في كـل  . إهمال الترابط بينها

تميز المؤسسة الشامل يأتي من التعاون الكلي للمؤسسة والمتمثل في دمج وتفاعل أداء كل معيار مـن  ف ، عملية

  .معايير التميز
  

�  ����7� ا������
�  ا���آ�� 4�5 ����� ا�"�  ���*(ا���آ�� 4�5 ا�  ا� ��
رف القيادة التي تركز على متلقي عتُ  ا����دة

الخدمة أنها القيادة التي تعي االعتبارات 
. الثنائية التي تتعامل بها مع متلقي الخدمة

طور المؤسسة إلى مؤسسة توفر القيمة وتُ
  . القصوى لهم

تعني القيادة الشفافة التواصل 
المنفتح والصادق مع العاملين 

لقي متفي المؤسسة ومع 
  .الخدمة

تعني القيادة التي تركز على 
النتائج بالقيام باتخاذ قرارات 
صارمة بخصوص النتائج 
المحورية التي تنوي المؤسسة 
تحقيقها، والمحافظة على 

  .التركيز على هذه النتائج
ا���ارد 
�  ا� 3�7

تعني الموارد البشرية التي تركز على 
  متلقي الخدمة، تعيين موظفي الخط األول

ودقة  االستجابة بسرعة) مة الجمهورخد(
  .مع احتياجات المتعاملين

ة الموارد يشفاف تتضمن
البشرية وضع التوقعات ألداء 
الموظف ووجود تغذية 
مرجعية منتظمة للموظفين 

كما تتضمن . عن أداءهم
تحفيز األفراد وترقيتهم بناءا 

  .على أداءهم

الموارد البشرية التي تركز 
يض على النتائج تعني بتفو

الصالحيات للموظفين 
ومساءلتهم حول تحقيق 
األهداف والنتائج الملموسة 

  .التي تم تحديدها مسبقا

�تتضمن إدارة المعرفة التي تركز على   إدارة ا����
متلقي الخدمة، توفير الوصول إلى 
الخدمات الحكومية واإلجراءات 
والسياسات من خال شبكة المعلومات 

  .االلكترونية

إدارة المعرفة  ةيشفافتتضمن 
الوصول إلى المعلومات 

   .ومشاركتها داخليا وخارجيا

تعني إدارة المعرفة التي تركز 
على النتائج، الحصول على 
المعرفة المؤسسية وجعلها 

حة في الوقت والمكان متا
تخاذ القرار المبني المناسبين إل
  .على المعرفة

إدارة 
  ا������ت

 تعني إدارة العمليات التي تركز على
متلقي الخدمة، لتسهيل تعامل المتعاملين 
طالبي الخدمة الحكومية مع العمليات 

  .الحكومية

دارة العمليات إة يتشمل شفاف
الشفافة وجود إجراءات 
واضحة للموظفين ومتلقي 

  .الخدمة

تعني إدارة العمليات التي 
تركز على النتائج، تبسيط 
اإلجراءات للحصول على 
فعالية أكبر وتقليص 

  .ءات البيروقراطيةاإلجرا
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  التقييم الفردي المستقل :األولىالمرحلة 

 المقيميـين ى مستقل من قبل كل عضو من فريق كل منفذ بشكل فرد ملفتم دراسة ت بعد مرحلة التنقية المبدئية،
ويـتم   ، حيث يتم اختيارهم حسب خبراتهم وفروع تخصصاتهم مع مراعاة عدم وجود تضارب في المصـالح 

ـ لالتقييم بناء على نظام الدرجات الذي تم وضعه من قبل الهيئة اإلدارية  م الـدرجات  يلجائزة، حيث يضع المقي
  .وكتابة التعليق الخاص لكل معيارالخاصة بكل مشترك بصورة مستقلة 

  التقييم الجماعي :الثانيةالمرحلة 

تبدأ هذه المرحلة بعد انتهاء مرحلة التقييم الفردي بعقد اجتماع بين أعضاء فريق التقييم للمنفذ لمناقشة ومراجعة 
لمنفذ ويصدر بعد بنود ودرجات التقييم الفردي والوصول فيما بينهم إلى تقييم جماعي متفق عليه يحدد درجات ا

ذلك تقرير تقييمي أولى يوضح النقاط اإليجابية والنقاط السلبية الموجودة باستمارة المنفذ ومنها يحـدد المنافـذ   
يتم عقد اجتماع بين لجنة المحكمين وفرق التقييم لمناقشـة  و ،  المؤهلة والغير مؤهلة الستمرار عمليات التقييم

  .    ار المنافذ المؤهلة للزيارات الميدانيةالتقرير األولى، وبعد ذلك يتم اختي

  الزيارة الميدانية: المرحلة الثالثة 

  .المنافذ المؤهلة للزيارات الميدانية بواسطة رئيس فريق المقيمين الذين قاموا بتقييم المنفذ راإخطايتم 

ارة المنفذ المقدمة والتـي  ن الهدف الرئيسي للزيارات الميدانية هو التأكد من بعض المعلومات الواردة فى استمإ
عداد تقرير ملخص عن نتائج الزيارة، إتمام الزيارات الميدانية يتم إبعد ، والتعرف عليها وأيحتاج إلى إيضاحها 
  . الزيارات الميدانية وتمت مناقشتها أثناء تضحتإالمنفذ بناء على الموضوعات التي ويتم تعديل درجات 

  زينالتوصية بالفائ: المرحلة الرابعة 

ن مع رئيس فريق التقييم لمراجعـة التقريـر النهـائي المعـدل     يفي هذه المرحلة يتم عقد اجتماع لجنة المحكمي
 اًََواحـد  اًََبواسطة فريق التقييم بعد الزيارات الميدانية، وذلك للتأكد من أن جميع فرق التقييم قد استخدمت معيار

تخـاذ قـرار   إللجنة المحكمـين   نىيتث، حتى  ات لبرنامج الجائزةلتقييم المنافذ مطابقا لنظام و دليل تقدير الدرج
  . توصية بتحديد المنفذ الفائز والمنافذ األولى في كل خدمة

  ختيار النهائياإل: المرحلة الخامسة

  .تم في هذه المرحلة االعتماد النهائي للفائزين بواسطة لجنة التسيير، بعد مناقشة لجنة المحكمينيو

  :ز حفل توزيع الجوائ

قامة هـذا الحفـل فـي    إوسوف يعلن عن موعد . يتم إعالن أسماء المنافذ الفائزة في حفل كبير يقام في القاهرة
  .المنافذ المتقدمة ائد اليومية الرسمية، ويخطر بذلكالجر
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  المفاهيم والقيمة الجوهريةالمفاهيم والقيمة الجوهرية  ..33
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التى تقوم بإجابة األسئلة اإلجابة على كل األسئلة ، وفي حالة عدم مطابقة أحد األسئلة  يجب على مجموعة العمل .1

  ).م.غ(على منفذه يكتب غير مطابق

  .اإلجابات التي تحتوي على شرح وصفي يجب أن تكون مركزة .2

إن أمكن  - ة يجب على كل منفذ تقدييم كل المعلومات اإلضافية والمستندات الخاصة بدعم إجابات األسئلة المختلف .3

  .نى للمقيمين الوصول إلى تقييم محدد لألداءثيت حتى -) صور وليست نسخ أصلية(

عند اإلجابة على كل سؤال ، وفي حالة االحتياج إلضافة المزيد من ) المعايير(ترقييم األجوبة تبعا االسئلة  .4

  .م السؤال المعنيالمعلومات ألحد األسئلة في غير المكان المخصص لها يجب الحرص على تحديد رق

أو اإلطالع على المستندات األصلية فى مرحلة الزيارات /تحتفظ لجنة التقييم بحق طلب مستندات إضافية و .5

  .الميدانية

  .نسخ مطبوعة 3، المقدم من إدارة المسابقة باإلضافة إلى (CD)كترونية واحدة من االستمارة اليتم تقديم نسخة ال .6

  :إيضاحات هامة

  

 ?�ون إ@�?�ت ��� ا<=>ق $:دي إ�� ا*�%"�د ا����.'�ك ا7*�4.  1.  

2 .Dا*�%"�د E�$ ،.ا���� G%H 3� 
��
 و@#د أي JKL ��"�� �� ا�%��I�ت ا����M ��.  

3 .���
 ?���"�$�� ���+ ه��ك �-�ل ���2�ور ?�3 ا��K%'ط ا����3 وا�����. �� أ*�#ب ا����E ا���%P أو ا��


 S�M أRI أ*�#ب دو�����  .� ���& ���Rا��

  .��Mام ا��ار ا��/��� ا�V�در �3 �-�
 ا��U-$3��12 ��� ا�����. H%#ل وإ. 4
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  آ�' &�%أ ا�#���" ؟

  : سأل نفسكنفسك بعض الوقت وراجع المعايير وإأعطى ل

معرفة كيف  في؟ هل نرغب  الخدمة ببساطة ويسر وسرعة مع المحافظة على الدقة والجودةم يهل نقوم بتقد

؟ وما هي متطلباتهم؟ متلقي الخدمة / الموظفين فكري  

مؤدي الخدمة بين  االتصالتحسين  ، و وطنهذه المعايير ستساعدك على مراجعة تقدمك لتحقق أهداف ال

  .يهاومتلق

علـى  له قيمة وفائدة عالية حيث أن كل متقدم يحصـل  للمسابقة حالة عدم توقعك بالفوز فمجرد التقدم  فيحتى 

   .خبراء على قدر كبير من التدريب والتنظيممقدم من  وخارجيبنى على تقييم مستقل م تفصيلى تقرير

   .األداء فيلذلك فهناك فرصة كبيرة أمامك للوصول إلى التميز 
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  المفاهيم واألهداف. 1. 3

  القيمة الجوهرية. 2. 3
  
  
  ا	���ه�# وا"ه�اف. 1. 3

  

تعتبر المعايير هي األساس للتقييم الذاتي لنشاط الخدمة وكذلك للحصول على الجائزة وإعطاء المشورة  •

  : للمتقدمين ، ذلك باإلضافة إلى أن للمعايير ثالث أدوار هامة لدعم التنافسية وهى 

o  تائج المساعدة في تحسين الممارسات في األداء الخدمي والقدرات والن  

o   تيسير االتصال ومشاركة المعلومات الخاصة بين مؤدي الخدمة ومتلقيها بأفضل الممارسات 

o   وسيلة عملية لفهم وإدارة األداء الخدمي وتوجيه الخطط الخدمية وكذلك فرص التعلم. 
  

  أه�اف �&���. >��� ا"داء 
  

تكامل إلدارة األداء الخدمي لتحقيق ستخدام أسلوب معلى إتم تصميم المعايير لتساعد النشاطات الخدمية  •

  :النتائج اآلتية 

o  نقل القيم الهامة للقائمين على الخدمة من أجل المساهمة في تحقيق توقعات متلقي الخدمة ومتطلباته

  ورضاءه

o  تحسين فاعلية وقدرات النشاطات الخدمية 

o دعم البيئة الخدمية  
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  :"لى أساس القيمة الجوهرية والمفاهيم المتبادلة التاليةنيت  المعايير عب" ا	���� ا	=�ه.��. 2. 3
  

  :الرؤية -1

ستراتيجيات والنظم والنظريـات  ، مع التأكيد على إعداد اإل والتركيز على  متلقي الخدمة) السياسات(تجاهات يجب وضع اإل
  . التي تحقق األداء المتميز من خالل الرؤية الواضحة الجيدة وأفضل التوقعات الممكنة

  
  :تميز المبني على متلقي الخدمة ال -2

يجب األخذ في االعتبار االهتمام بجميع متطلبات متلقي الخدمة من سرعة ودقة ويسر مع استخدام أساليب التواصـل معهـم   
  . لتحقيق القيمة لهم

  
  :المعرفة للوحدات الخدمية وأفرادها -3

للوحدات الخدمية وأفرادها من أجل إبـراز الفائـدة    يتوقف تحقيق مستويات األداء المتميز للخدمات على مدى توفر المعرفة
وتبسـيط   متلقي الخدمة، وتطوير مجاالت العمل الجديدة مع تقليل التكاليف، وتحسين كفـاءة الـدورة المسـتندية الزمنيـة،    ل

  .االجتماعية ماإلجراءات، وكذلك تحفيز األداء العام إلنجاز مسؤوليته
  

  : تقييم  العاملين  -4

جاح المتزايدة للخدمات على التركيز وعلى خبرات ومعلومات العاملين بها وكذلك الشفافية وإتباعهم للقـيم  تتوقف معدالت الن
ويعتبر أسلوب إعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية من أهـم عوامـل   ،  األخالقية مع قدرتهم على خلق أساليب رائدة

  .النجاح
  

  : النظرة المستقبلية  -5

. على المدى القصير والمدى البعيد  الخدمية يتطلب الفهم الكامل للعوامل التي تؤثر في متلقي الخدمة إن نجاح مهام الوحدات
  .وذلك بالتركيز على متطلبات كفاءة ونجاح التخطيط المستقبلي  وخلق البيئة المالئمة للنجاح في تحقيق األداء المتميز

  
  :اإلدارة بواقع النتائج  -6

ل األداء الذي يعطي بيانات ومعلومات دقيقة عن خطوات العملية الخدمية ومخرجاتها والنتـائج  هو االعتماد على قياس وتحلي
  . يرها لتدعيم أهداف التميز الدائم والمستمريالمحققة التي يمكن تقييمها وتغ

  : المسئولية االجتماعية  -7

كقدوة حسنة في المجتمع المحيط من أجـل  يجب التركيز على المسئولية االجتماعية والسلوك األخالقي في التعامالت والعمل 
  . توفير السالمة وبيئة مريحة آمنة لمتلقي الخدمة

 : التركيز على النتائج  -8
إن  قياس أداء الخدمة يحتاج إلى التركيز على أهم النتائج كي تستخدم لخلق قيمة متوازنة للموظفين والمتعاملين من متلقـي  

  .الخدمة
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  ا��"�$�� ا�����0
 وا�����
 ��-���ة. 1 .4

4 .2.
����  ا�#XY ا����M#�� ���Vة ا�

  �I#ذج ا����E ا�.ا'�. 3. 4

  
��ة. 1. 4��  ا��.�-�� ا����,�� وا���*�� �(

  

  ::::::::الرئيسية والفرعيةالرئيسية والفرعيةالرئيسية والفرعيةالرئيسية والفرعيةالرئيسية والفرعيةالرئيسية والفرعيةالرئيسية والفرعيةالرئيسية والفرعية        معايير التقييممعايير التقييممعايير التقييممعايير التقييممعايير التقييممعايير التقييممعايير التقييممعايير التقييم

�ر ر��,/ ر3" ا��.�-�� ا����,� �(#���" �0% 5�*/ ر3" إ1" �0% ا�#���" ا���*/�.� 

 1 -  1  ا��ؤ-�
  ا��.��ر ا9ول  

  ا����دة 
  
 

1 
 2 -  1 &>ــ�لا;

 3 -  1 ا��,A@��� وا�,(@ك ا9<=3/ 

��%Bا� /�)#� C� �3=.4 -  1 ا� 

 1 -  2 دارة ا��@ارد ا��D�-�إ

 /E�Fر ا��  ا��.�
 �-�Dا��@ارد ا��  

 
2 

�-�Dا��@ارد ا�� G�HB& 2  - 2 

�-�Dا��@ارد ا�� �-@H& 2  - 3 

I��J@ء ا���L4 -  2 ر 

 "M51 -  3 دراة ا��.��5إ 
  N��Fر ا��  - ا��.�
  أدارة ا��.��5 

 
3 

 2 -  3 دارة �,#�%ات ا��.��5إ&@�5� و

 1 -  4 &>��" و&��P" ا�.�(��

 C0ر ا��ا�   -ا��.�
  أدارة ا�.�(��ت

 4 

 G�,�& 4  - 2 اQR�اءات

 3 -  4 دارة ا�.=C� �3 �#(�/ ا�B%��إ



 

 - 22 -

    جمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربية

 وزارة الدولة للتنمية اإلداريةوزارة الدولة للتنمية اإلداريةوزارة الدولة للتنمية اإلداريةوزارة الدولة للتنمية اإلدارية

المتميزون المتميزون المتميزون المتميزون .... .... .... .... التقدير                               التقدير                               التقدير                               التقدير                               ألنك األفضل من حقك ألنك األفضل من حقك ألنك األفضل من حقك ألنك األفضل من حقك 

2009................     

                معايير التقييممعايير التقييممعايير التقييممعايير التقييممعايير التقييممعايير التقييممعايير التقييممعايير التقييمداف داف داف داف داف داف داف داف أهأهأهأهأهأهأهأه
        

  ا����دة: ا��.��ر ا9ول

يعمل هذا المعيار على تقييم كيفية أداء قيادة الخدمة، حيث تعتبر القيادة المتميزة مهمة بالنسبة للخدمة من أجـل  

ـ  وفقـا للقـانون أو    ةالمشاركة بنجاح في تحقيق رؤية ورسالة األهداف الوطنية التي من أجلها تم إنشاء الخدم

ع مراعاة ما يستجد من تطورات اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية متعلقة بعمل هذه الخدمة، وبما يتفق النظام م

كما تعتبـر القيـادة هـي    . مع االستراتيجية الكلية لتقديم الخدمة المتميزة التي تركز على متلقي الخدمة والنتائج

لتميـز وهـي المـوارد البشـرية، إدارة     ل ىحجر األساس في تحقيق التميز في كل واحدة من المعايير األخر

  .المعرفة، إدارة الموارد
  

��دة�� 
 ا��"�$�� ا�����

1 .1 
 ا��ؤ$

  ا['V�ل 2. 1

1 .3 �I#I�  ا����#40
 وا��0#ك ا�H<L7 وا�

1 .4 
���� ا���� P� 
H<"ا�  

  

/E�Fر ا�� ا��@ارد ا��D�-�: ا��.�

والمحافظة على بيئة عمل وأجواء مساندة للموظفين تؤدي إلى تميز في يقوم معيار الموارد البشرية بفحص جهود الخدمة 

ويتضمن هذا األمر تشجيع النمو الشخصي والنشاط الخدمي عن طريق تبني سياسات توظيف تتميـز بالعدالـة   . األداء

التدريب  والشفافية وكذلك برامج مكافآت وتعويضات ، باإلضافة إلى تخطيط قوي العرض والطلب لقوى العمل وبرامج

يز الموظفين كما يعمل هذا المعيار على فحص القدرة على تحف. والتطوير وتأمين الضمان الوظيفي واالحتفاظ بالموظفين

  .   ستخدام طاقاتهم الكامنة بما يتماشى مع األهداف العامة والشاملة للخدمة وخطط العملوتمكينهم من تطوير وإ
  

 المعايير الفرعية  للموارد البشرية

     إدارة الموارد البشرية  1 .2
  تخطيط الموارد البشرية 2. 2 

   تطوير الموارد البشرية  3. 2
  رضاء الموظفين   4. 2  
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N��Fر ا�� إدارة ا��.��5: ا��.�

ستخدام مصادر المعرفة القيمة المتاحة لها من أجل تحقيـق  ة بفحص فعالية النشاط الخدمي في إيقوم معيار إدارة المعرف

وتعتمد فعالية أي خدمة  .ن النتائج وكذلك المساهمة في األهداف الوطنية التي تركز على متلقي الخدمة والنتائجأهدافها م

  -:في إدارة معرفتها إلى حد كبير على ما يلي

  .لتزام واع نحو إدارة معرفتها بشكل فعالالخدمة إمدى استيعاب إدارة المعرفة وما تتضمنه من تقديم . 1
ستراتيجية إدارة معرفة راسخة وقوية من أجل إعطاء أفضل األثر لهذا والتنفيذ إلدى التطوير م. 2

  .االلتزام وتحقيق أهدافها في إدارة المعرفة
مدى استفادة النشاط الخدمي من خبراته لتكون أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المستمرة . 3

  . والمستجدات

 ا��"�$�� ا�����
 <دارة ا��"��

3 .1 E/� 
  إدارة ا��"��

3 .2  
  '#��� وإدارة ����0ات ا��"��

  

 C0ر ا��ا� إدارة ا�.�(��ت: ا��.�

. يتناول معيار إدارة العمليات كيفية إدارة النشاط الخدمي لعمليات تصميم وتقديم الخـدمات والعمليـات المسـاندة لهـا    

ميم مرافق أو  تسـهيالت جديـدة، وبـرامج    ويتضمن العديد من النظم مثل إدارة العمل، ومعايير األداء، وتخطيط وتص

الموارد البشرية واحتياجات متلقي الخدمة ورضاءهم، وإزالة اإلجراءات البيروقراطية وغير ذلك من العمليات الرئيسية 

  .في المهام والوظائف التنظيمية
  

 ا��"�$�� ا�����
 <دارة ا�"����ت

  تصميم وتنظيم العملية. 1. 4

  تبسيط اإلجراءات. 2. 4

  إدارة العالقة مع متلقي الخدمة.3.  4
  

  



 

 - 24 -

    جمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربية

 وزارة الدولة للتنمية اإلداريةوزارة الدولة للتنمية اإلداريةوزارة الدولة للتنمية اإلداريةوزارة الدولة للتنمية اإلدارية

المتميزون المتميزون المتميزون المتميزون .... .... .... .... التقدير                               التقدير                               التقدير                               التقدير                               ألنك األفضل من حقك ألنك األفضل من حقك ألنك األفضل من حقك ألنك األفضل من حقك 

2009................     

  

  

  

  20092009ا	����ـــ�ون ا	����ـــ�ون 
  
  

�� ا	����� ا	�ى ���م ���� ��������� ا	����� ا	�ى ���م ���� ������� ـ���ــ� ا	��  � ـ���ــ� ا	�

  

  أA1ـ(� ا��,ـ��0ـ�أA1ـ(� ا��,ـ��0ـ�
  

  

T�D& /#ا9&�� وا� �)A19ا C��Q /)* �0�Q;ا U�-  

  )ا�@ ' ا�#�>�(W@)� X%ة ا�B%���(ا�#.�-' 0������ ا�B%�/ : ا���ء ا9ول 

�Fء ا����-�� ا�#���(�E@ذج ا�#���" ا��ا&/ : E/ ا�.�(  

  

  ) 51وحتى  24 من جابة على األسئلة الصفحاتيتم اإل(

  

  

  

  

  

  
  

4Xإن وV> � ���c�4 دXو ��
�Sا� V>��6 %[���  �

� ا�� ا
3 ا�'�
����V �� و�)!� ا��-<���������	'�3 
'�� آ3 
� ا �إ"���رات � +!

V>� �X�Sم ا��  ��� 8# ذ�O ا���رة ا����ا`�� ا���

المتميزون المتميزون المتميزون المتميزون .... .... .... ....                                 ألنك األفضل من حقك التقدير                       ألنك األفضل من حقك التقدير                       ألنك األفضل من حقك التقدير                       ألنك األفضل من حقك التقدير                       

2009................  
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 ا�@ ' ا�#�>�(W@)� X%ة ا�B%���: ا���ء ا9ول . 2. 4

1.  .�����? X$�"ذج ا��#�I)إ����  )�_ ا�%��I�ت ا�����
 ���"�$X ?���.آE ا�

  ?��I�ت ا����.

    ا1" ا�����

�� C0�&�M    

�P5�\�� C0��C0 �@زارة    &&    

    ا���آ_    &(��@ن ا�����

 T��-;ا"/Eو�#a�;ا���-% ا"  ... /Eو�#a�;ا C3@ا��  www. ………………………….. 

T�<�#��   *�@ان ا����� 0

��/ *%د �@�J/ ا������Qا    �M�%�- /#ت ا���%Bد ا�%* /���Qإ
  ا����� �(��M@ر

 

 /5 ��0�هT إb#�ك ا����� 5/ ا��,
�1 ��0�  "E." او R"اUQ  @ات 1

�1�ت  �Wة و�MQأ ������0 %Q@- Tه
���d  UQا"R او ".E"  

 

��0��ت �,A@ل ا;&>�ل وا��#�C� �.0 إدارة ا��,E��0  

    إA,� "1@ل ا;&>�ل 

���Jل و�        �,A@ل ا;&>

/Lن أر@��)&    T-�0@�    

5�آ_    T��-إ    

  �%-ــــ� ا����ــــــ� 

    �%-� ا�����إ1" 

0�-T    ��@ن �%-� ا�����&(@�    

 

 ا<��اد ���X ا��0�?�#�-�)Xإ��اد ا��� �� cرآ�d ا��� 
  )ا��-�#�

    ا�@���J    ا;1"

    ا�@���J    ا;1"

    ا�@���J    ا;1"

    ا�@���J    ا;1"

    ا�@���J    ا;1"

    ا�@���J    ا;1"

��ة����� 5@ز ا����� Wg0%ى ا��@ا�� ��1@م 0#,(" ا�W /5  

0� E*ا�-���ةا E��    
��e#ا�    

�J@\)� : .ا���� ��e#� Gء آ��*J? 
���H &��'  
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2. h'�M#� ��$ �� XYأو:  

  '"�$X ?�����. ا����� : أو[

��I�� : ط��Iو
����4
 ��G وh'�M ا��?  

�,��� :i��V2�ب ا��Yوأ 
���� ا���� P� ت�H<"ا�  


: را?"������ Ejا����خ ا��� 

�0��L :م '3�02 ا7داء�jI  


؟ �� ه# .3���� ا����� 
��
 ا������  ��د ا�����ت وأI#ا�/� ا��


 7داء ه.D ا�����ت؟ .4���
 ا���0��mه� ا ��  


؟ .5����  �� ه� ا7ه�اف وا��ؤ$
 و�/�م وE1'�M ا�


 ا��/��
 ��"����E1$�� 3؟ و�� ه# ��0#ى '"���/E؟ .6����  �� ه� ا�


؟ .7��� �� ه� ا���1#�#@��ت وا��"�ات وا�#*��G ا���0


؟�� ه� ا� .8���#ا�� ا��4�%
 ا���#��ة ?�1�ن ا�  


؟ و�� ه� ا���ر$� ا��"�#ل  .9������ ه# ا�/�G1 ا������j ا���X��e#��? ���V وأ��اده� �#E1'�M ا�

 ?/� ?�3 ر��*
 ا����. وا��:*0
 ا���?P �/� و?�3 ر��*
 ا����. وا��#R? 3��e؟ 

10.  
�����E1$؟�� ه� '#E/'�"H و��E/'�%�K �� ه� �-�#��ت ا�"�>ء وأ2Y�ب ا��i��V ا��� '��� ا�


 ا��� $��#I/�؟��� �� ا�

11.  �Mم أ��H ل�M �� i�v#' ؟ ?�@�ء
��L ع#I G1� 
����� ه# ��د �#��e ا��x ا7ول ����� ا�


؟��L ع#I 3� �,آJ? 
��� �#��e ا��x ا7ول ���� ا�


؟ .12��� �� ه# ا��ور ا�.ي $#م ?��e#� R ا��x ا7ول ��


؟�� ه� أه��y E�ت ا .13���� ا���� P� ل�V']وا 
 ����رآ


؟ .14����� 
�jا��� iارات وا��#ا�� �� ه� ا�#ا3�I وا�


؟ .15��� �� ه# ���J' E-M ه.D ا�#اE��V' ��� 3�I وأداء ا�


؟ .16��� �� ه� ا�"#ا�G ا7*�*�
 ا��� '�2د hM�-I �� أداء ا�

17. ��
 �3 دا�I GL�=�ت ا�Iر�
 ا��� '"�G ?/�؟�� ه# ا���Vر ا�����0 ا����ح �%��I�ت ا��� 


 ?�����ط وا�"����ت وا��#ارد ا�%��$
؟ .18K%'ا��� 
���jا���2$�ت ا��� Eه� أه �� 


؟ .19���
 ?�3�02 أداء ا�K%'ا��� 
���jا���2$�ت ا��� Eه� أه �� 


؟ .20����� 
��E و'3�02 ا�"����ت ا�����0' 
��y &2' Xآ�  
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4 .3 . /E�Fء ا���  "A19(� ا�#����اUQ *(/ آT ا" �E@ذج ا�#���" ا��ا&Xا�

        القيادةالقيادةالقيادةالقيادةالقيادةالقيادةالقيادةالقيادة: : : : : : : : المعيار األولالمعيار األولالمعيار األولالمعيار األولالمعيار األولالمعيار األولالمعيار األولالمعيار األول

  الرؤية 1. 1

 ما هى ثقافه التميز؟ .1

a. ستدامة؟ات ثقافة التميز بما يضمن لها اإلكيف تقوم قيادة المنفذ بخلق عاد 

b.  وإجراءات خلق عادات ثقافة التميز؟لمنهجية ما مدى تنفيذ قياده المنفذ 

c. هجيه؟كيف تقوم قياده المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المن 

d. كيف تضمن تكامل ثقافه التميز مع الرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟  

 ما هى البيئه الالزمة إلرضاء متلقي الخدمة؟ .2

a.  كيف تقوم قيادة المنفذ بخلق البيئة الالزمة إلرضاء متلقي الخدمة؟ 

b.  لقي الخدمة؟وإجراءات خلق البيئة الالزمة إلرضاء متلمنهجية ما مدى تنفيذ قياده المنفذ 

c. كيف تقوم قياده المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d.  كيف تضمن التكامل بين البيئه الالزمة إلرضاء متلقي الخدمة مع السياسات وكافه النظم
  األخرى بالمنفذ؟

  ظفين على الشفافية مع متلقي الخدمة؟ما هى المنهجيه المتبعه لحث المو .3
a.  وظفيها على الشفافية مع متلقي الخدمة؟كيف تقوم قيادة المنفذ بحث م  
b.  وإجراءات حث موظفيها على الشفافية مع متلقي الخدمة؟لمنهجية ما مدى تنفيذ قياده المنفذ 

c. كيف تقوم قياده المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. مع  سياسات   كيف تضمن التكامل بين المنهجيه المتبعه لخلق الشفافية مع متلقي الخدمة
  لمنفذ وكافه النظم األخرى؟ا

 ما هى المنهجيه المتبعه لخلق المناخ الالزم للتحسين المستمر؟ .4

a.  كيف تقوم قيادة المنفذ بخلق المناخ المناسب للتحسين المستمر؟  
b.  وإجراءات خلق المناخ المناسب للتحسين المستمر؟لمنهجية ما مدى تنفيذ قياده المنفذ 

c. لمستمر لهذه المنهجيه؟كيف تقوم قياده المنفذ بالتحسين ا 

d. مع إمكانات و السياسات وكافه النظم األخرى  كيف تضمن التكامل بين التحسين المستمر
  بالمنفذ؟
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�تW�h-إ:  

ثقافة التميز هي أن يسعى منفذ الخدمة إلى أن تكون جميع العمليات واإلجراءات فعالة وبسيطة بحيث تنعكس  •

 . الخدمة أثارها على أداء أفضل  و خدمة مميزة لمتلقي

وقـد  . عادات ثقافة التميز هي أن تصبح روح التميز دائمة وتلقائية ومتوفرة بصورة شخصية لدى الموظف •

المكتوبة، نظم  تتخلق بوضع معايير شخصية لمؤدي الخدمة، التدريب والتلقين الدائم لمؤدي الخدمة، التعليما

 .الخ.....مراقبة األداء

تقبال ووضوح اإلجـراءات وسـعات شـباك وسـرعة أداء الخدمـة      دراسة إمكانيات المنفذ من سعات اس •

 .إلرضاء متلقي الخدمة ةهي البيئة الالزم. الخ...وجودتها

دراسة الدورة المستندية للخدمة، قدرة وطاقة مؤدي الخدمة، االسـتخدامات االلكترونيـة، أسـاليب اختيـار      •

هي أساس محاوالت خلق المناخ . الخ....دمةموظفي الخط األول لمتلقي الخدمة، التقليل من حركة متلقي الخ

 .المناسب للتحسين المستمر للخدمة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 - 29 -

    جمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربية

 وزارة الدولة للتنمية اإلداريةوزارة الدولة للتنمية اإلداريةوزارة الدولة للتنمية اإلداريةوزارة الدولة للتنمية اإلدارية

المتميزون المتميزون المتميزون المتميزون .... .... .... .... التقدير                               التقدير                               التقدير                               التقدير                               ألنك األفضل من حقك ألنك األفضل من حقك ألنك األفضل من حقك ألنك األفضل من حقك 

2009................     

  :االتصال 2. 1

 تصال مع الموظفين من أجل تحقيق أداء متميز؟هى المنهجيه المتبعه لفتح قنوات إما  .1

a.   تصال مع الموظفين من أجل تحقيق أداء متميز؟تقوم قيادة المنفذ بفتح قنوات اإلكيف 

b. تصال مع الموظفين من أجل تحقيق أداء فتح قنوات اإللمنهجية اده المنفذ ما مدى تنفيذ قي
 متميز؟

c. كيف تقوم قياده المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d.  كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه  مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم
  األخرى؟

الموظفين على المساهمة في عرض أفكار التحسين لخدمه متلقي ما هى المنهجيه المتبعه لتشجيع  .2
 الخدمه؟

a.   كيف تقوم قيادة المنفذ بتشجيع الموظفين على المساهمة في عرض أفكار التحسين لخدمه
 متلقي الخدمه؟

b.  تشجيع الموظفين على المساهمة في عرض أفكار التحسين لمنهجية ما مدى تنفيذ قياده المنفذ
 ه؟لخدمه متلقي الخدم

c. كيف تقوم قياده المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟ 

ما هى المنهجيه المتبعه للتركيز على الشفافية والتواصل المتبادل المنفتح والصادق بين  .3
 الموظفين ومتلقي الخدمة؟

a.  يادة المنفذ بالتركيز على الشفافية والتواصل المتبادل المنفتح والصادق بين كيف تقوم ق
 الموظفين ومتلقي الخدمة؟

b.  التركيز على الشفافية والتواصل المتبادل المنفتح والصادق لمنهجية ما مدى تنفيذ قياده المنفذ
 بين الموظفين ومتلقي الخدمة؟

c. المنهجيه؟ كيف تقوم قياده المنفذ بالتحسين المستمر لهذه 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟  
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  :إ$��M�ت

 .خلق وربط نظم الحوافز والمكافآت للموظفين مع أساليب التعامل المثلى مع المتلقي •

داء الـوظيفي بمـا يفيـد    التدريب والدورات التنشيطية هي أحد أساليب تعميق معرفة الموظفين بمتطلبات األ •

 .متلقي الخدمة

 .ستثمار أفكار الموظفين هي أحد وسائل تحسين الخدمة للمتلقيخلق نظام إل •

االجتماعات الدورية بما فيها من مالحظات ومقترحات بناءة تعتبر من قنوات االتصال مع الموظفين من أجل  •

 .تحقيق أداء متميز

ي الخدمة هو أحد وسائل التركيز على الشفافية باإلضافة إلى توفير االختيار األمثل لموظفي الخط األول لمتلق •

 .الخ...مطبوعات شرح للخدمات المقدمة بواسطة المنفذ وإجراءاتها
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  المسئولية والسلوك األخالقي والقانوني 3. 1

 ما هى المنهجيه المتبعه لتقييم أداء الموظفين بما يفيد متلقي الخدمة؟  .1

a. وم قيادة المنفذ بتقييم أداء الموظفين بما يفيد متلقي الخدمة؟ كيف تق 

b.  تقييم أداء الموظفين بما يفيد متلقي الخدمة؟لمنهجية ما مدى تنفيذ المنفذ 

c.  كيف يقوم المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. ألخرى؟كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم ا  

 ما هى المنهجيه المتبعه لمراجعة األداء لتحسين فاعلية األداء المتميز؟ .2

a.  كيف تقوم قيادة المنفذ باستخدام مراجعة األداء لتحسين فاعلية األداء المتميز؟ 

b. ما مدى تنفيذ المنفذ مراجعة األداء لتحسين فاعلية األداء المتميز؟ 

c.  منهجيه؟كيف يقوم المنفذ بالتحسين المستمر لهذه ال 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟ 

 ما هى المنهجيه المتبعه للتعامل مع المشكالت الخاصة بمتلقي الخدمة؟ .3

a. كيف يتم التعامل مع المشكالت الخاصة بمتلقي الخدمة؟ 

b.  اصة بمتلقي الخدمة؟التعامل مع المشكالت الخلمنهجية ما مدى تنفيذ المنفذ 

c.  كيف يقوم المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟ 

 ما هى المنهجيه المتبعه لدى قياده المنفذ لنشر السلوك األخالقي في كل التعامالت؟    .4

a. لوك األخالقي في كل التعامالت؟ وكيف يتم  التعامل مع كيف تنشر قيادة المنفذ الس
 االنتهاكات؟

b.  ما مدى تنفيذ قياده المنفذ لهذه المنهجيه؟ 

c. كيف تقوم قياده المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟  
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  :إ$��M�ت
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  خدمةالعالقة مع متلقي ال. 4. 1

ما هى المنهجيه المتبعه لتوفير المعلومات واإلجراءات الخدمية وكذلك نظم الشكاوى  .1
 واالقتراحات لمتلقي الخدمة؟

a.  كيف يقوم المنفذ من خالل آلياته بتوفير المعلومات واإلجراءات الخدمية وكذلك نظم
 الشكاوى واالقتراحات لمتلقي الخدمة؟

b.  ما مدى تنفيذ المنفذ لهذه المنهجيه؟ 

c. كيف يقوم المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟  

 ستجابة لها؟لمعرفه توقعات متلقي الخدمة و اإلما هى المنهجيه المتبعه  .2

a. تجابة لها؟كيف يقوم المنفذ بمعرفة توقعات متلقي الخدمة ؟ وكيف يتم االس 

b.  ما مدى تنفيذ المنفذ لهذه المنهجيه؟ 

c. كيف يقوم المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى 
  

  :إ$��M�ت
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        الموارد البشريةالموارد البشريةالموارد البشريةالموارد البشريةالموارد البشريةالموارد البشريةالموارد البشريةالموارد البشرية: : : : : : : : المعيار الثانىالمعيار الثانىالمعيار الثانىالمعيار الثانىالمعيار الثانىالمعيار الثانىالمعيار الثانىالمعيار الثانى

  
 إدارة الموارد البشرية. 1. 2

 
2  .1 .1 ��ت وا�\@ا�5 0��#�,�C� j ا��1i,� ا�.(�A5�aوا�� '�J@#ت ا��1��1  

 وظيفة؟ /يفية لكل مهنةما هى المنهجيه المتبعه لتحديد المواصفات الوظ .1

a. فة؟ وهل يراعي في تلك وظي/كيف يقوم المنفذ بتحديد المواصفات الوظيفية لكل مهنة
 نعكاساتها على متلقي الخدمة؟المواصفات إ

b.  ما مدى تنفيذ المنفذ لهذه المنهجيه؟ 

c. كيف يقوم المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. ات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكان 

 ما هى المنهجيه المتبعه لوضع نظام الحوافز والمكافئات؟ .2

a.  كيف يتم وضع وتنفيذ نظام الحوافز والمكافئات؟ 

b.  ما مدى تنفيذ المنفذ لهذه المنهجيه؟ 

c. كيف يقوم المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d.  مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه 

ما هى المنهجيه المتبعه لتحقيق الموازنة بين نظام الحوافز والمكافئات وبين أساليب التعامل مع  .3
 متلقي الخدمة ورضاه؟

a.  كيف تتم الموازنة بين نظام الحوافز والمكافئات وبين أساليب التعامل مع متلقي الخدمة
 ورضاه؟

b. دى تنفيذ المنفذ لهذه المنهجيه؟ ما م 

c. كيف يقوم المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟ 
  :إ$��M�ت
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  &���" ا9داء 2. 1.  2

 ما هى المنهجيه المتبعه فى تقييم أداء الموظفين؟ .1

a.  كيف يقوم المنفذ بتقييم أداء الموظفين؟ 

b.  ما مدى تنفيذ المنفذ لهذه المنهجيه؟ 

c. م المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟كيف يقو 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟ 

 ومناقشة الموظفين بنتائج تقييم األداء؟  بالغما هى المنهجيه المتبعه إل .2

a.   ومناقشة الموظفين بنتائج تقيم األداء؟  أبالغكيف يتم 

b. ذ المنفذ لهذه المنهجيه؟ ما مدى تنفي 

c. كيف يقوم المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟ 

 ما هى المنهجيه المتبعه لربط أداء الموظفين بالتحسين المستمر للخدمة؟ .3

a.  لى التحسين المستمر للخدمة؟كيف يساعد تقييم األداء للموظفين ع 

b.  ما مدى تنفيذ المنفذ لهذه المنهجيه؟ 

c. كيف يقوم المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟ 
  

  
  :إ$��M�ت

#م ا����. ?���E أداء ا��#L 3� 3��e>ل ا����?"
 ا� •$ 3� 
���ور$
 ������� وا��1�وى ا��

R���eم و�/�� Xe#ا�� &�2' h�.وآ 
���� ا����. 

�ط  ا�#ة أو  •I E���� 
���V @�ء �3 '�$� ا7داء ���#3��e $�2د ��R ا���ط ا�����0'

 .<?>غ ا��#J? Xeدا�R وذ�PH#$ h ���/� ا��#E�"��? Xeو��ص ا��3�02 

��@�ت �I#ذج 'G��2 ا7داء '0� •�
��� �� ��� ا��3�02 ا�����0 ��
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2 .2 �-�Dا��@ارد ا�� G�HB&  
  

  ا�#@3.�ت1. 2. 2

 ما هى المنهجيه المتبعه لحساب االحتياجات البشرية؟ .1

a.   كيف يقوم المنفذ بالتنسيق مع المؤسسة العليا بحساب االحتياجات البشرية من الموظفين
 لمواكبة متطلبات العمل والتطوير؟

b.  لهذه المنهجيه؟ ما مدى تنفيذ المنفذ 

c. كيف يقوم المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟ 

ما هى المنهجيه المتبعه لتحقيق التوزيع المناسب للموظفين الذين يشغلون كل مركز وظيفي من  .2
 لقي الخدمة؟أجل تحقيق خدمة متميزة لمت

a.  كيف يتم التوزيع المناسب للموظفين الذين يشغلون كل مركز وظيفي من أجل تحقيق خدمة
 متميزة لمتلقي الخدمة؟

b.  ما مدى تنفيذ المنفذ لهذه المنهجيه؟ 

c. كيف يقوم المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. ذ وكافه النظم األخرى؟كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنف  
  

  :إ$��M�ت

��M�@�ت ا�%��$
 �3 أ@�K�� G%�ت ا�"�G وا��L 3� �$#K>ل '#ا�� إVM����ت 0M�ب ا< •

 �/�Iر�� E� ة��ت ا���#�H�Kت ا��"�� وا�0"�ت وا����� ?�7ه�افو�:�dات '�?E-M 3�? x ا�

�$#Kأو ا�� G�"�� ا���@#ة. 


 إ�� ا •��v>�? 

 ه� ا�"���Y ا�����0
 ��*E ا��رات وا��%�ات ا�����V���V�ت ا��


���
 �����ة ����� ا���L &�2' G@3 �3 أ��e#��� U*�ا��� P$ا��#ز 
K$�L . 
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2 .2 .2 U3�  ا;W=ل وا�#.

 ما هى المنهجيه المتبعه لنقل الخبرات ومعلومات متطلبات الوظيفة في خالل فترة اإلحالل؟ .1

a. معلومات متطلبات الوظيفة في خالل فترة اإلحالل؟كيف يتعامل المنفذ مع نقل الخبرات و 

b.  ما مدى تنفيذ المنفذ لهذه المنهجيه؟ 

c. كيف يقوم المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d.  كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم
 األخرى؟

 

 ن أجل توافر الشفافية؟ما هى المنهجيه المتبعه لدعم ثقافة اإلحالل م .2

a.  كيف يدعم المنفذ ثقافة اإلحالل من أجل توافر الشفافية؟ 

b.  ما مدى تنفيذ المنفذ لهذه المنهجيه؟ 

c. كيف يقوم المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d.  كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم
  األخرى؟

  

  :إ$��M�ت

ر$U أ���ء ا�"�G و'#ا�� د��G ا��X��V ا�#���e '"�%� �3 ا����K%�ت ا���ور$
 G%H أو ا��� •

 .أ���ء ���ة ا<M>ل

•  �Y��� ه� 
�V�'#ا@� H#ا�� ز���
 ���G ا�#X��e ا�02�*
 وا���آ�� ��� ا��V�ت ا��



 ا<M>ل �3 أ@G '#ا�� ا��������� �� 
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2 .3   �-�Dا��@ارد ا�� �-@H& 
 

2 .3 .1 I��J@ا�� �-@H&و U-ر%&  

 حتياجات التدريب للموظفين؟هجيه المتبعه لتحديد إما هى المن .1

a. حتياجات التدريب للموظفين؟كيف يقوم المنفذ بتحديد إ  
b. حتياجات الخاصة بالتدريب والتطوير؟تخدام بيانات الموظفين لتحديد اإلكيف تقوم باس 

c. بما   اجات المرتبطة بقياس وتحسين األداءحتيساهم تدريب الموظفين في تحقيق اإلكيف ي
 يضمن تحقيق خدمة متميزة لمتلقي الخدمة؟

d.  ما مدى تنفيذ المنفذ لهذه المنهجيه؟ 

e. كيف يقوم المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

f. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟ 
 

 يه المتبعه لتقييم  فاعلية التدريب؟ما هى المنهج .2

a. كيف تقوم بتقييم فاعلية التدريب؟ 

b.  ما مدى تنفيذ المنفذ لهذه المنهجيه؟ 

c. كيف يقوم المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟ 
  

  : إ$��M�ت


 و@#دة ا������ ه� ا���آ�� ���  •Hوا���آ�� ��� '3�02 ا7داء ود 

 وا���������� ا����

3��e#��� U$ت ا���ر�@���Mا7*+ ���2$� ا. 

•  U$3 ���2$� ا���ر��e#ت ا���I��? در�V� 3� ه� 

 و�I�ذج ا����E ا��ور$Y��ا�����ت ا�

�$#Kوا��. 

���� ا7داء  �ا��302 وا��K#$� ا[$-�? •' �Y��� 3� �%�"$U$ا���ر 
����� E. 
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��5 ا�#.(" 2. 3.   2�k �DE  

 م؟شجيع الموظفين على تعزيز مفهوم التعلُتما هى المنهجيه المتبعه ل .1

a. ُم؟كيف يتم تشجيع الموظفين على تعزيز مفهوم التعل 

b.  ما مدى تنفيذ المنفذ لهذه المنهجيه؟ 

c. كيف يقوم المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. ل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟كيف تضمن تكام  

 شجيع الموظفين على العمل بروح الفريق؟تما هى المنهجيه المتبعه ل .2

a. كيف يتم تشجيع الموظفين على العمل بروح الفريق؟  
b.  ما مدى تنفيذ المنفذ لهذه المنهجيه؟ 

c. جيه؟كيف يقوم المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنه 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟ 

 لتزام بتعلم قيم وأخالقيات الخدمة؟ما هى المنهجيه المتبعه لدعم اإل .3

a. لتزام بتعلم قيم وأخالقيات الخدمة؟كيف يتم دعم اإل 

b.  ما مدى تنفيذ المنفذ لهذه المنهجيه؟ 

c. تحسين المستمر لهذه المنهجيه؟كيف يقوم المنفذ بال 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟ 

ما هى المنهجيه المتبعه لتشجيع الموظفين على التعبير الصريح عن أفكار التطوير وتحسين  .4
 الخدمة للمتلقي؟

a. كار التطوير وتحسين الخدمة للمتلقي؟كيف يتم تشجيع الموظفين على التعبير الصريح عن أف 

b.  ما مدى تنفيذ المنفذ لهذه المنهجيه؟ 

c. كيف يقوم المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟ 
 
  :إ$��M�ت

•  3��e#ر�%�ت ا�� E��'و i�0' ا��� iا��#ا� ���ا�'# ���E�". 

 .���رآ
 ا��#3��e �� ا�2#ار وا�����H�ت وا��0�ه�
 �� ا��ارات '�-G�� ��� P ا���$& •

 .ا��/�
 �H<L7�تا����#رات ا��ور$
 M#ل أ�H<L�ت ا��/�
 و'"�رض ا��i��V '"�%� د���  •

• 
���  .و@#د jI�م �K? Xe#��� i�0$ح أ�1�رK' ��� P�-�' �"$ D#$� و'3�02 ا�
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�ء ا.   4. 2Lر I��J@��  
  

2  .4  .1 T��.خ ا����  

ما هى المنهجيه المتبعه للتأكد من أن بيئة العمل من حيث الصحة والسالمة واألمن مجهزة  .1
 لحسن أداء الموظف ومناسبة ومريحة لمتلقي الخدمة؟

a.  كيف يمكن التأكد من أن بيئة العمل من حيث الصحة والسالمة واألمن مجهزة لحسن أداء
 ريحة لمتلقي الخدمة؟الموظف ومناسبة وم

b.  ما مدى تنفيذ المنفذ لهذه المنهجيه؟ 

c. كيف يقوم المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟ 

  

ين الخاصة بعناصر ما هي  المنهجية التى يتبعها المنفذ  لتحديد قياسات األداء وأهداف التحس .2
  ؟)األمن –السالمة  –الصحة (بيئة العمل الرئيسية 

الصحة (ما هي  قياسات األداء المتبعة ، وأهداف التحسين الخاصة بعناصر بيئة العمل الرئيسية  .3
  ؟)األمن –السالمة  –
a.  ما مدى تنفيذ المنفذ لهذه المنهجيه؟ 

b. كيف يقوم المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

c. يف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟ك 
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2 .4 .2 I��J@د*" ا��  

 ما هى المنهجيه المتبعه لتحديد العناصر الرئيسية الخاصة بتحسين ظروف العاملين وتحفيزهم؟ .1

a. حفيزهم؟كيف يتم تحديد العناصر الرئيسية الخاصة بتحسين ظروف العاملين وت 

b.  ما مدى تنفيذ المنفذ لهذه المنهجيه؟ 

c. كيف يقوم المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟  

 ما هى المنهجيه المتبعه لدعم الموظفين عن طريق الخدمات والمزايا واللوائح؟  .2

a. عم الموظفين عن طريق الخدمات والمزايا واللوائح؟كيف يتم د 

b.  ما مدى تنفيذ المنفذ لهذه المنهجيه؟ 

c. كيف يقوم المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟ 

 موظفين؟ما هي األساليب المتبعة لقياس وتقييم رضاء ال .3

a. كيف يتم قياس وتقييم رضاء الموظفين؟ 

b.  ما مدى تنفيذ المنفذ لهذه المنهجيه؟ 

c. كيف يقوم المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟ 

 
  

  :إ$��M�ت

  

 و*>�
 $-�H U�س ا��رة �� ا��"��P� G ا�K#ا •���
 ا��#3��e و���� ا�$��M رئ ?/�ف


���2
 وأ�3 ا��#3��e و���� ا�Yو 

 ��� ا�4�%j��2ا��1�ن وا�� 


 ���#3��e '"� �3 ا���ا$� ا��� �#ا�i ا�">ج وا��وض  •������"��E ا7?��ء وا����و��ت ا�

3��e#��2 ا��'. 
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        إدارة المعرفةإدارة المعرفةإدارة المعرفةإدارة المعرفةإدارة المعرفةإدارة المعرفةإدارة المعرفةإدارة المعرفة: : : : : : : : المعيار الثالثالمعيار الثالثالمعيار الثالثالمعيار الثالثالمعيار الثالثالمعيار الثالثالمعيار الثالثالمعيار الثالث

  .�M5�5" إدارة ا��. 1. 3

  ما هى المنهجيه التى تتبعها إدارة المعرفة لخلق ثقافة لتوعية جميع الموظفين ؟. .1
a. كيف يمكن بواسطة  إدارة المعرفة خلق ثقافة لتوعية جميع الموظفين؟  
b.  وإجراءات خلق ثقافة لتوعية جميع الموظفين ؟لمنهجية ما مدى تنفيذ المنفذ 

c. ه المنهجيه؟كيف تقوم قياده المنفذ بالتحسين المستمر لهذ 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟ 

 ما هى المنهجيه المتبعه إلستغالل المعرفة إلضافة قيمة إلى خدمة المتلقي؟. .2

a. كيف يمكن استغالل المعرفة إلضافة قيمة إلى خدمة المتلقي؟ 

b. ستغالل المعرفة إلضافة قيمة إلى خدمة المتلقي ؟إ وإجراءاتلمنهجية تنفيذ المنفذ  ما مدى 

c. كيف تقوم قياده المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟ 

 الهم؟م مع متطلبات أعملنشر المعرفة للموظفين بما يتالئ ما هى المنهجية المتبعة . .3

a. م مع متطلبات أعمالهم؟الئكيف يتم نشر المعرفة للموظفين بما يت 

b.  وإجراءات نشر المعرفة للموظفين بما يتالءم مع متطلبات لمنهجية ما مدى تنفيذ المنفذ
 أعمالهم ؟

c. كيف تقوم قياده المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟ كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه 
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  &@�5� وإدارة �,#�%ات ا��.��5 . 2. 3

 سبة ومتاحة للموظفين؟متوفرة ومنا ةما هى المنهجيه المتبعه لجعل مستندات المعرفة الالزم .1

a. متوفرة ومناسبة ومتاحة للموظفين؟ ةكيف تجعل مستندات المعرفة الالزم 

b.  متوفرة ومناسبة  ةوإجراءات جعل مستندات المعرفة الالزملمنهجية ما مدى تنفيذ المنفذ
 ومتاحة للموظفين ؟

c. كيف تقوم قياده المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟ كيف تضمن تكامل هذه 
  

  ما هى المنهجيه المتبعه لجعل البيانات ومستندات المعرفة متوفرة ومناسبة ومتاحة لمتلقي الخدمة؟.2
a. كيف تجعل البيانات ومستندات المعرفة متوفرة ومناسبة ومتاحة لمتلقي الخدمة؟ 

b.  وإجراءات جعل البيانات ومستندات المعرفة متوفرة ومناسبة ة لمنهجيما مدى تنفيذ المنفذ
 ومتاحة لمتلقي الخدمة؟

c.  كيف تقوم قياده المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟ 
  

 انات والمعلومات محدثة مع احتياجات واتجاهات الخدمة؟ما هى المنهجيه المتبعه لتوفير هذه البي.3

a. كيف تجعل آلية توفير هذه البيانات والمعلومات محدثة مع احتياجات واتجاهات الخدمة؟ 

b.  وإجراءات توفير هذه البيانات والمعلومات محدثة مع احتياجات لمنهجية ما مدى تنفيذ المنفذ
 واتجاهات الخدمة؟

c. لتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟كيف تقوم قياده المنفذ با 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟  

  ستمرارية توفر مصادر المعرفة؟ ما هى المنهجيه المتبعه لضمان  إ.4
a. ستمرارية توفر مصادر المعرفة؟كيف تضمن إ 

b.  استمرارية توفر مصادر المعرفة؟ وإجراءات ضمان لمنهجية ما مدى تنفيذ المنفذ 

c. كيف تقوم قياده المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟ 
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في بيانات ) الدقة ، والثقة ، والتكامل، واألمن(ما هى المنهجيه المتبعه لضمان خصائص .5
 المعرفة؟ تداومستن

a.  المعرفة؟ تفي بيانات ومستندا) الدقة ، والثقة ، والتكامل، واألمن(كيف تضمن خصائص 

b.  الدقة ، والثقة ، والتكامل، (وإجراءات ضمان خصائص لمنهجية ما مدى تنفيذ المنفذ
 المعرفة؟ تفي بيانات ومستندا) واألمن

c. ؟كيف تقوم قياده المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟  
  

  :إ$��M�ت


 '"�%� و*��
 ����2$� وا���ا@"
 و  •���
 ?Jداء ا�
 ?����0ات ا��"��
 ا���"����H إ��اد

S$�2ا��. 

•  P��-� U*�ا��� cH#ا� ��ا�-#دة  
 . ا�"�����v U-$3�ن '#�� ا�%��I�ت وا��"�#��ت ����

•  ����� 

 ا��"�#��ت وا���1%�ت ا<رd�د$
 ه� �3 و*��G '#��� ا��"���Hا�� 
ا��"��ت ا����2


��� .ا�

G إ •Iو 
��mا S$�2' ��� ���2$ 
1%
 ا��"��d 3� آ-�ء 
�Iام ا��"�#��ت ا[����1و���*

1%
 إا��"��
 ?�3 ا��#3��e وd ل<L 3� 
���� ا���� h�.لآ�V' . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 - 44 -

    جمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربية

 وزارة الدولة للتنمية اإلداريةوزارة الدولة للتنمية اإلداريةوزارة الدولة للتنمية اإلداريةوزارة الدولة للتنمية اإلدارية

المتميزون المتميزون المتميزون المتميزون .... .... .... .... التقدير                               التقدير                               التقدير                               التقدير                               ألنك األفضل من حقك ألنك األفضل من حقك ألنك األفضل من حقك ألنك األفضل من حقك 

2009................     

        إدارة العملياتإدارة العملياتإدارة العملياتإدارة العملياتإدارة العملياتإدارة العملياتإدارة العملياتإدارة العمليات: : : : : : : : المعيار الرابع المعيار الرابع المعيار الرابع المعيار الرابع المعيار الرابع المعيار الرابع المعيار الرابع المعيار الرابع 

 &��P" ا�.�(��&>��" و. 1. 4

ما هى المنهجيه المتبعه لضمان خدمات خالية من المشاكل في الوقت المناسب وتفى بمتطلبات .1
 متلقى الخدمة عند تصميم عمليات الخدمة؟

a. خدمة كيف تضمن خدمات خالية من المشاكل في الوقت المناسب وتفى بمتطلبات متلقى ال
 عند تصميم عمليات الخدمة؟

b. ما مدى تنفيذ المنفذ لهذه لمنهجيه ؟ 

c. كيف تقوم قياده المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟ 

 متوائمة مع معطيات متلقي الخدمة ؟ ما هى المنهجيه المتبعه لتقيييم أداء العمليات حتى تكون.2

a. كيف يقوم المنفذ بتقييم أداء العمليات حتى تكون متوائمة مع معطيات متلقي الخدمة ؟ 

b. ما مدى تنفيذ المنفذ لهذه لمنهجيه ؟ 

c. كيف تقوم قياده المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. المنفذ وكافه النظم األخرى؟ كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات 

 ما هى المنهجيه المتبعه لتحسين العمليات من أجل تقديم خدمة مميزة لمتلقي الخدمة ؟.3

a. كيف يقوم المنفذ بتحسين العمليات من أجل تقديم خدمة مميزة لمتلقي الخدمة؟ 

b. ما مدى تنفيذ المنفذ لهذه لمنهجيه ؟ 

c. ذه المنهجيه؟كيف تقوم قياده المنفذ بالتحسين المستمر له 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟ 

 ما هى المنهجيه المتبعه بالمنفذ للمراقبة الدورية وتحليل العمليات ؟.4

a. كيف تقوم بالمراقبة الدورية وتحليل العمليات؟ 

b. ما مدى تنفيذ المنفذ لهذه لمنهجيه ؟ 

c. المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ كيف تقوم قياده 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟ 
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ما هى المنهجيه المتبعه بالمنفذ للقيام باإلجراءات التصحيحية أو الوقائية لضمان تقديم خدمة .5
 صحيحة؟

a. قائية لضمان تقديم خدمة صحيحة؟كيف تقوم باإلجراءات التصحيحية أو الو 

b. ما مدى تنفيذ المنفذ لهذه لمنهجيه ؟ 

c. كيف تقوم قياده المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟  
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4 .2 �Q;ا G�,�&اءات  

 ما هى المنهجيه المتبعه لدراسة عملية تبسيط اإلجراءات الالزمة لرضاء متلقي الخدمة؟..1

a. كيف يقوم المنفذ بدراسة عملية تبسيط اإلجراءات الالزمة لرضاء متلقي الخدمة؟  
b. ما مدى تنفيذ المنفذ لهذه لمنهجيه ؟ 

c. كيف تقوم قياده المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. من تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟كيف تض 

  ما هى المنهجيه المتبعه لتشجيع الموظف القائم بالخدمة على المشاركة في عملية التبسيط؟.2
a. كيف يتم تشجيع الموظف القائم بالخدمة على المشاركة في عملية التبسيط؟ 

b. هجيه ؟ما مدى تنفيذ المنفذ لهذه لمن 

c. كيف تقوم قياده المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟ 
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  ما هى المنهجيه المتبعه لتحديد التعديالت الالزمة لعملية التبسيط؟.3
a. ط؟كيف يتم تحديد التعديالت الالزمة لعملية التبسي  
b. ما مدى تنفيذ المنفذ لهذه لمنهجيه ؟ 

c. كيف تقوم قياده المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟ 

  ما هى المنهجيه المتبعه لضمان تقديم الخدمات بشكل فعال بعد اإلجراءات الجديدة؟.4
a.  تضمن تقديم الخدمات بشكل فعال بعد اإلجراءات الجديدة؟كيف  
b. ما مدى تنفيذ المنفذ لهذه لمنهجيه ؟ 

c. كيف تقوم قياده المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟ 

مع اإلجراءات إذا كان مستوى جودة الخدمة أدنى من المستوى ما هى المنهجيه المتبعه للتعامل .5
  المتوقع بعد التبسيط؟

a.  كيف تتعامل مع اإلجراءات إذا كان مستوى جودة الخدمة أدنى من المستوى المتوقع بعد
  التبسيط ؟

b. ما مدى تنفيذ المنفذ لهذه لمنهجيه ؟ 

c. كيف تقوم قياده المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟ كيف 
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4  .3  .��%Bا� X�)#� C� �3=.إدارة ا�  
  

4 .3 .1 ��%Bا� X�)#� ت�Q��#Wا  

  منهجيه المتبعه لمعرفة المستندات واإلجراءات الالزمة ألداء الخدمة لمتلقي الخدمة؟ما هى ال.1
a. كيف تقوم بتعريف المستندات الالزمة ألداء الخدمة لمتلقي الخدمة؟ 

b. ما مدى تنفيذ المنفذ لهذه لمنهجيه ؟ 

c. كيف تقوم قياده المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. ه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟كيف تضمن تكامل هذه المنهجي  

  ما هى المنهجيه المتبعه لتلقى استفسارات وشكاوى متلقي الخدمة؟.2
a. كيف تتلقى استفسارات وشكاوى متلقي الخدمة؟  
b. ما مدى تنفيذ المنفذ لهذه لمنهجيه ؟ 

c. كيف تقوم قياده المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟ كيف تضمن  

ما هى المنهجيه المتبعه لضمان أن استفسارات أو شكاوى متلقي الخدمة يرد عليها بالمعلومات .3
  السليمة؟

a. كيف تضمن أن استفسارات أو شكاوى متلقي الخدمة يرد عليها بالمعلومات السليمة؟ 

b. المنفذ لهذه لمنهجيه ؟ ما مدى تنفيذ 

c. كيف تقوم قياده المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟ 

  ما هى المنهجيه المتبعه لضمان راحة وسالمة متلقي الخدمة خالل فترة حصوله على الخدمة؟.4
a. وسالمة متلقي الخدمة خالل فترة حصوله على الخدمة؟ كيف تضمن راحة  
b. ما مدى تنفيذ المنفذ لهذه لمنهجيه ؟ 

c. كيف تقوم قياده المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟  
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  ستفسارات أو الشكاوى من متلقي الخدمة؟ا هى المنهجيه المتبعه لتقليل اإلم.5
a.  ستفسارات أو الشكاوى من متلقي الخدمة؟تعمل على تقليل اإلكيف  
b. ما مدى تنفيذ المنفذ لهذه لمنهجيه ؟ 

c. كيف تقوم قياده المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. ظم األخرى؟كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه الن  

  حتياجات متلقي الخدمة؟سين المستمر في تلبية إما هى المنهجيه المتبعه للتح.6 
a. حتياجات متلقي الخدمة؟ف يتم التحسين المستمر في تلبية إك  
b.  لمنهجيه ؟اما مدى تنفيذ المنفذ لهذه 

c. كيف تقوم قياده المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. ه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟كيف تضمن تكامل هذه المنهجي  
  

  :إ$��M�ت
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�ء �#(�X ا�B%�� وا�#\,�I ا��,#�� 2. 3. 4Lر  

  ما هى المنهجيه المتبعه لتقيييم مستوى رضاء متلقي الخدمة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة؟.1
a. المقدمة؟ كيف يتم تقييم مستوى رضاء متلقي الخدمة فيما يتعلق بالخدمات  
b.  لمنهجيه ؟اما مدى تنفيذ المنفذ لهذه 

c. كيف تقوم قياده المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟ 

  ما هى المنهجيه المتبعه لتحديد احتياجات ومتطلبات متلقي الخدمة؟.2
a. ديد احتياجات ومتطلبات متلقي الخدمة؟كيف يتم تح  
b.  لمنهجيه ؟اما مدى تنفيذ المنفذ لهذه 

c. كيف تقوم قياده المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟  

  تياجات؟حه المتبعه للتخطيط لتلبية هذه اإلما هى المنهجي.3
a. حتياجات؟كيف يتم التخطيط لتلبية هذه اإل  
b.  لمنهجيه ؟اما مدى تنفيذ المنفذ لهذه 

c. كيف تقوم قياده المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟ 

  ينات الجوهرية والثانوية؟ما هى المنهجيه المتبعه لتطبيق التحس.4
a. كيف تقوم بتطبيق التحسينات الجوهرية والثانوية؟  
b.  لمنهجيه ؟اما مدى تنفيذ المنفذ لهذه 

c. كيف تقوم قياده المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟ 
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منهجيه المتبعه للحصول على المعلومات الخاصة بمستوى الخدمة لكي تتمكن من وضع ما هى ال.5
  أولويات وآليات إلدخال تحسينات إضافية؟

a.  كيف تحصل على المعلومات الخاصة بمستوى الخدمة لكي تتمكن من وضع أولويات
 وآليات إلدخال تحسينات إضافية؟

b.  لمنهجيه ؟اما مدى تنفيذ المنفذ لهذه 

c.  قياده المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟كيف تقوم 

d. كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى؟  
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5.Pا@��1.ار�  

 ستمراريه األنظمه فى حاله تغيير اإلداره ؟المنهجيه المتبعه بالمنفذ لضمان إما هى  .1

 ما هى المنهجيه المتبعه بالمنفذ للمحافظه على نقاط القوة؟ .2

 يقوم المنفذ بالتعامل واإلستفاده من هذه النقاط؟كيف  .3

 تنفيذ المنفذ لهذه المنهجيه؟  ما مدى .4

 كيف يقوم المنفذ بالتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟ .5

 كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى .6

 م مع اإلحتيجات المستقبليه؟مات المقدمه تتالئن الخدفذ لضمان أما هى المنهجيه المتبعه بالمن .7

 داء المنفذ؟المنهجيه المتبعه بالمنفذ لقياس أما هى  .8
 

 

6 .E� F�	ا 

 ما هى المنهجيه المتبعه بالمنفذ لمعرفة مجاالت التحسين ؟ .1

 كيف يقوم المنفذ بالتعامل مع هذه النقاط؟ .2

 تنفيذ المنفذ لهذه المنهجيه؟  ما مدى .3

 لتحسين المستمر لهذه المنهجيه؟كيف يقوم المنفذ با .4

 كيف تضمن تكامل هذه المنهجيه مع إمكانات والرؤيه وسياسات المنفذ وكافه النظم األخرى .5
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لم يتضح وجود 
نهج منظم لتلبيه 

البند و لبات طمت
علومات المقدمة مال
عامه –ه يقول  

�

من الواضح وجود 
بدايات لنهج منظم 

لبات طلتلبيه المت
 االساسيه للبند 

�

من الواضح وجود 
نهج منظم فعال لتلبيه 

لبات االساسيه طالمت
 للبند

�

من الواضح وجود 
نهج منظم فعال 

لبات طلتلبيه المت
�المجمله للبند

من الواضح وجود 
 نهج منظم فعال
يستجيب لتلبيه 

لبات المتعدده طالمت
�للبند

من الواضح وجود 
نهج منظم فعال 

يستجيب كامال لتلبيه 
لبات طكافة المت

 المتعدده للبند
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نعدام امن الواضح 
ي أ او قله نشر
 نهج منظم

�

ن أمن الواضح 
نشر النهج المنظم 

في المراحل 
المبكرة مما يحول 

التقدم في  دون
لبات طتحقيق المت

�االساسيه للبند

ن الواضح وجود م
ال إنشر للنهج المنظم 

ن بعض وحدات أ
العمل في المراحل 

رالمبكرة من النش  

�

لواضح وجود من ا
نشرجيد للنهج 

 مدي نأال إالمنظم 
ر يختلف بين شالن

بعض وحدات 
�العمل

من الواضح وجود 
نشرجيد للنهج المنظم 

مع عدم وجود 
بارزة فجوات  

�

من الواضح وجود 
نشركامل للنهج 
المنظم مع عدم 
وجود فجوات او 

مواطن ضعف بارزة 
 في  وحدات العمل
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من الواضح  ليس
التوجه نحو 
تحسين لاالتحسين و

يتحقق من خالل 
التفاعل مع 
 المشكالت

�

الواضح وجود  من
المراحل المبكرة 

نتقال من لإل
فاعل مع الت

المشكالت الي 
التوجه العام نحو 

 التحسين

�

جود من الواضح و
ظم نَهج مات لنَيبدا

لتقييم و تحسين 
 العمليات الرئيسية

�

ن أمن الواضح 
النهج منظم لتقييم 
و تحسين العمليات 

المبني علي 
الحقائق مع بعض 
التعلم التنظيمي 

 - المكتسب 
ا االبتكار نمتضم

ستخدمان لتحسين ي
وفاعليه ، كفاءة 

 العمليات الرئيسية

من الواضح ان 
ظم لتقييم و نَهج مالنَ

تحسين العمليات 
المبني علي الحقائق 
مع التعلم التنظيمي 

ا نمتضم - المكتسب 
دوات االبتكارهما األ

التنظيميه الرئيسية و 
ادله واضحه  وجود

للصقل كنتاج 
كه و التحليل رللمشا

علي المستوي 
  التنظيمي

ن أمن الواضح 
لنهج منظم لتقييم و ا

تحسين العمليات 
المبني علي الحقائق 
مع التعلم التنظيمي 

 انمتضم - المكتسب 
بتكارهما االدوات اإل

 والتنظيميه الرئيسية 
ادله واضحه  وجود

للصقل مدعم 
كه و التحليل ربالمشا

علي جميع 
 المستويات التنظيميه
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ليس من الواضح 
المؤسسي  التواحد

و وحدات العمل 
تعمل بشكل فردي 

قلتمس  
�

من الواضح وجود 
التواحد في النهج 
بين وحدات العمل 

ك رغالبا لحل مشت
كالتشللم  

�

من الواضح ان هذا 
النهج المنظم في 

لمراحل المبكرة من ا
التوائم مع 

 حتياجات المذكورةاإل
الوصف و المحددة ب

التنظيمي و البنود 
 االخري

 نمن الواضح ا
هذا النهج المنظم 

متوائم مع 
حتياجات اإل

 المحددةو المذكورة
بالوصف التنظيمي 
�و البنود االخري

ن هذا أمن الواضح 
هج المنظم متكامل الن

و متوائم مع 
 حتياجات المذكورةاإل

بالوصف  و المحددة
التنظيمي و البنود 

 االخري

ن هذا أمن الواضح 
نظم متكامل النهج الم

و متوائم تماما مع 
حتياجات المذكورة اإل

و المحددة بالوصف 
التنظيمي و البنود 

 االخري
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، ولكن بعض المناطق او وحدات لمتطلبات البنود االساسيه  ستجيبيمن الواضح ان المنفذ لديه نهج منظم فعال 
حصل ي المنفذ . تحسين يتطلع الى المستقبلللتوجه عام  المنفذع ضو  .النشر عمل هي في المراحل األولى من ال

من التقارير عن النتائج  يوجد عدد .و االداء الجيد بعض التحسيناتوجود ، مع النهجالمستمده من النتائج على 
  .الهامة
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 النشـر  ختلفي، ولكن قد  للمتطلبات المجملة  للبنود االساسيه ستجيبيان المنفذ لديه نهج منظم فعال من الواضح 
 ، ويجـري  مرتكز علي الواقع  ستفيد من تقييم وتحسينالعمليات الرئيسية ت. في بعض المناطق او وحدات العمل

، والسوق  ي الخدمة مجاالت رئيسية متعلقة بمتلقناول تتالنتائج المقدمة  . مع االحتياجات التنظيمية موائمة النهج 
 يف اداء ضـع سلبي اواتجاه  ال توجد انماط .االداء الجيد او/و القوة ، وتبين بعض مجاالت العمليات احتياجاتو، 

  الرئيسية للمنفذ متطلباتللفي المجاالت ذات االهميه بالنسبة 
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تقييم  اكنه  للمتطلبات المجملة  للبنود االساسيه ستجيبيمن الواضح ان المنفذ لديه نهج منظم فعال منتشرجيدا 
   يات الرئيسيةالعملوكفاءه فاعلية  ؤدي الى تحسين يي ذالو التعلم التنظيمي   مرتكز علي الواقع  وتحسين

، وانها تبين بعض  العمليات حتياجاتإو، والسوق ،  مجاالت رئيسية متعلقة بمتلقي الخدمة تناول النتائج المقدمة 
تدل على اتجاه نحو  الرئيسية للمنفذ متطلباتللفي المجاالت ذات االهميه بالنسبة البيانات المقدمة  .  القوة مجاالت
 او االداء الجيدالتحسن 
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و يتميز   للمتطلبات المتعددة  للبنود االساسيه ستجيبيمن الواضح ان المنفذ لديه نهج منظم فعال و مصقل  
جيدة جدا في معظم القياسات االساسية و النشر الجيد  بجانب دالئل علي االبتكار و النتائج ال ستخدامإبالنهج 

كثير من  ناولتتالنتائج المقدمة .  ي و التعلم و المشاركةالتنظيم لتكاملاو الدارةالرئيسية لدوات االمن  .المناطق
ويتبوأ  ، في بعض المناطق العمليات و الخطط التنفيذية احتياجاتو، المجاالت الرئيسية المتعلقة بمتلقي الخدمة 

 المنفذ مركز ريادي في مجاله
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و يتميـز    ساسـيه للمتطلبات المتعددة  للبنود اال ستجيبيمن الواضح ان المنفذ لديه نهج منظم فعال و مصقل   

مـن الواضـح  وجـود    .  في معظم المناطقالنهج باالبتكار و النشر الممتاز ومستويات اداء جيدة الي ممتازة  
فضـل  ال الجيد الي الممتاز بجانب التحليل التنظيمي و التعلم و المشاركة تكاملتشمل ال الدارةرئيسية لاستراتيجية 
العمليـات و   احتياجـات و،  م المجاالت الرئيسية المتعلقة بمتلقي الخدمة معظ ناولتتالنتائج المقدمة . الممارسات

    .يتبوأ المنفذ مركز ريادي في مجاله ،  الخطط التنفيذية
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