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 13من  2صفحة    2022 – ةثالثالة ر لدو ا – ميالحكو  للتميزصر مئزة جا

  

 " يتم2030التنمية املستدامة رؤية "مصر لتحقيق 

لتحسين جودة  "الحكوميإطالق "جائزة مصر للتميز  

 من مستوى معيشة وخدمات مقدمة للمواطنين الحياة



 
 
 

 

 

 13من  3صفحة    2022 – ةثالثالة ر لدو ا – ميالحكو  للتميزصر مئزة جا

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

طلق الجائزة لتشجيع التنافس الفردي واملؤسس ي، في 
ُ
ت

إطار الجهود التي تبذل لتحقيق ونشر ثقافة التميز، 

 ومعايير الجودة في تقديم الخدمات

 



 
 
 

 

 

 13من  4صفحة    2022 – ةثالثالة ر لدو ا – ميالحكو  للتميزصر مئزة جا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املستدامة رؤية مصر  ةتستهدف استراتيجية التنمي

بناء مسيرة تنموية طموحة لوطن متقدم مزدهر  2030

 والوصول لجودة أعلى لحياة املواطنين



 
 
 

 

 

 13من  5صفحة    2022 – ةثالثالة ر لدو ا – ميالحكو  للتميزصر مئزة جا

 مقدمة

 االبتكارات .عامة منفعة تحّقق التي املبتكرة األفكار واختبار وتنفيذ تطوير على الحكومي القطاع في املؤسس ي االبتكار يرتكز

مة مدروسة، خطة نتيجة تأتي املؤسسية
ّ
 أي في املّتبعة املنهجية تماثل منهجية لالبتكار أن ذلك يعني .اإلدارة ومحكمة ومنظ

 باإلضافة فعاليته وقياس االبتكار، لتحقيق زمني جدول  وضع و واملراحل األهداف، تحديد الضرورّي  من يكون  حيث مشروع

 .املالية أو البشرية سواء للتنفيذ الالزمة املوارد تخصيص إلى

 

منهجيات نظام مؤسس ي يتضمن ٕالى تشجيع الوزارات واملٔوسسات الحكومية على تبني ية اإلبتكار املبادرة الحكومية تهدف جأيزة 

فكارهم 
ٔ
االبتكار في ٕادارتها وعملياتها ونشاطاتها وخدماتها، وٕايجاد بئية عمل محفزة وتشجع املوظفين على االبتكار من خالل ا

.حيث تسعى الجأيزة ٕالى ٕاستخراج الطاقات الكامنة لدى موظفي القطاع مبادرات تحسينية وريادية وتحويلها إلى موٕاقتراحاته

على مستو الحكومي وتوجيهها وتوفير البئية الداع
ٔ
 .الخدمات الحكومية العمليات  لتحسين الالزم االبتكارمن  ى مة لتحقيق ا

 

الجهاز االدارى للدولة بالجهات الحكومية داخل ملشكلة إدارية تتعرض  مبادرة حكومية ابتكاريةتقييم أفضل تركز الجائزة على 

مصدرها أحد موظفي/فرق ة من خالل الجهة الحكومية املقدماملبادرة  عن أن تكون وأسلوب حلها بشكل علمي وسليم فضال

شكلة أو تخفيض في توقيت إجراء أو التحدي/املوأدت إلى حل  حكوميةجهة الالفي  تم تطبيقها بالفعلوالعمل التابعين للجهة 

 من اشكال التطوير. ا او اي شكل آخريات أو بتقديم الخدمات او كالهمالخاصة بالعمل تقليل مراحل اإلجراءات

 

 أهداف الجائزة:

 إلبتكارلداعمة  عمل بيئة توفير 

 واالبتكار التفكير على الحكومة موظفي تحفيز  
 
 في التعامل مع التحديات. التقليدية عن بعيدا

 من خالل االبتكار للمتعاملين املقدمة والخدمة املؤسس ي األداء تحسين 

 اإلبتكارب املتعلقة بنتائجها واإلرتقاء للهيئات الحكومية التنافسية القدرات تعزيز 

 

 املستفيدة الجهات

تقديم طلبات  ث يتمبإختالف تخصصاتها وطبيعة عملها حيواملؤسسات والهيئات الحكومية  الجهات كافة إلى الدليل هذا يوجه

 .األفراداملطبقة من قبل الجهات فقط وليس  اإلبتكارية الترشح للمبادرات

 

. 

  



 
 
 

 

 

 13من  6صفحة    2022 – ةثالثالة ر لدو ا – ميالحكو  للتميزصر مئزة جا

 "االبتكارية املبادرة الحكوميةالتقدم لجائزة " وشروطإرشادات 

للجائزة  لثةلتأكيد مشاركتها في الدورة الثاإتباع الخطوات التالية من خالل  تكاريةمبادرة إبلتقييم أفضل تقوم املؤسسات الحكومية املتقدمة 

 :2022لعام 

  دليل الجائزة واالطالع على معايير التقييم.تحميل 

 لجميع املعايير الواردة ضمن دليل الجائزة.املبادرة املرشحة التأكد من مطابقة عن سؤول املعمل الفريق الشخص/ تحديد 

  دمة.املتق العاملين/فرق العمل من داخل الجهة الحكومية أحدة مصدرها تكارياملبادرة اإلبيشترط أن تكون 

  ساهم في حل تحديات/مشكالت قائمة او تحسين ة تكارياإلباملبادرة يشترط ان تكون 
 
 ايجابيا

 
قد تم تطبيقها بالفعل وحققت نتائج وأثرا

 عمليات/خدمات الجهة الحكومية مع تقديم أدلة داعمة للتحقق منها اثناء عمليات التقييم.

  سيتم استبعاد أي فكرة قبل و  2019/2020/2021/2022 االربعة االخيرةها خالل األعوام نفيذتم تيشترط ان تكون الفكرة/املبادرة اإلبداعية

 هذه الفترة.

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

يم طلب الترشح للجهة في فئات أخرى يمكن ان يقوم بتقديم طلب الترشح الخاص بفئة الترشح )في حالة وجود سفير تميز مسئول عن تقد

 دون الحاجة لتسجيل اسم مستخدم جديد(.الحكومية  ةتكارياإلباملبادرة 
 
 أيضا

  ملعايير التقييم بالكامل حيث ان الطلبات 
 
 ها.الغير مستوفاة بالكامل سيتم استبعاديجب استيفاء نموذج طلب الترشح )االلكتروني( وفقا

  من منتصف شهر ابريل 
 
( من خالل املوقع اإللكتروني للجائزة وسيتم ارسال فيديو  2022بدءا

 
سيتم فتح باب تقديم طلبات الترشح )إلكترونيا

 بأنه 
 
طلبات لن يتم استالم أي توضيحي لكافة املنسقين لكيفية استخدام النظام اإللكتروني إلدخال البيانات املطلوبة ضمن طلب الترشح علما

 ترشح من خالل أي وسائل اتصال أخرى او مطبوعة ولن يعتد إال بالبيانات التي تم إدخالها من خالل النظام اإللكتروني.

  2022مايو  31الترشح بشكل تلقائي بنهائية يوم سيتم إغالق باب تقديم طلبات. 

  أل 
 
فضل املمارسات الواردة في هذا الدليل حتى بعد تقديم طلب يجب ان تستمر جميع الجهات الحكومية في تنفيذ أعمالها بشكل طبيعي وفقا

 الختيار القائمة املختصرة للمرشح
 
وتنفيذ الزيارات  ينالترشح حيث ستقوم فرق التقييم بمباشرة عملها فور اغالق باب الترشح تمهيدا

 امليدانية.

 

 "املبادرة الحكومية االبتكارية بجائزة "لفوز اشروط 

 أن تكون الجهة قد حققت الشروط التالية:

 .التقييمأن تكون الجهة حققت أعلى نتيجة في املجموع الكلي في الفئة املشاركة بها على مستوى جميع معايير  .1

 حكومية أو خاصة. الحكومية وليست محل نزاع مع أي جهات أخرى ملكية للجهة  ةتكارياإلباملبادرة تكون أن  .2

 ان ال توجد أي مخالفات إدارية او مالية أو قانونية تحول دون فوز الجهة. .3

 

ط ي بشر وفي حال عدم تحقق هذه الشروط لدى الجهة التي حققت أعلى نتيجة في املجموع الكلي، يتم منح الجائزة للجهة التي تليها في املجموع الكل

 تحقيقها هذه الشروط.

 

  



 
 
 

 

 

 13من  7صفحة    2022 – ةثالثالة ر لدو ا – ميالحكو  للتميزصر مئزة جا

 يةاالبتكار املبادرة الحكومية  جائزة ومعايير نموذج

تعتمد على منهجية تركز على االنتقال من مرحلة توليد األفكار  والتي للجائزة الرئيسية ربعةاأل  املعايير التالي الشكل يوضح

 اآلتية: املعاييرمن خالل  املتحقق منها األثرالتركيز على املبادرات املبتكرةاملبتكرة الى تنفيذ

  :منهجية مؤسسية لتقديم األفكار وتوثيقها ألغراض التعلم املؤسس يمرجعية األفكار 

 االبتكارات تقدم نهجا جديدة، نسبة إلى السياق الذي أدخلت فيه الحداثة : 

 مجرد فكرة  تقتصر على كونها، وال وتحويلها إلى مبادرات التنفيذ: يجب أن تدخل االبتكارات حيز التنفيذ 

  أو املوظف تعاملتحقيق نتائج عامة أفضل بما في ذلك الكفاءة،  الفعالية، ورضا املاألثر: تهدف االبتكارات إلى 

 وتعزيز الريادة والتنافسية العاملية

 

  



 
 
 

 

 

 13من  8صفحة    2022 – ةثالثالة ر لدو ا – ميالحكو  للتميزصر مئزة جا

 

 

  

10%  املعيار الرئيس ي األول  مرجعية وتوثيق الفكرة 

  1.1 مصدر الفكرة 

 1.2 توثيق الفكرة

20% الثانيملعيار الرئيس ي ا حداثة الفكرة   

 2.1  الفكرة حداثة

 2.2 وأهدافهاأهمية الفكرة االبتكارية

 2.3 واستراتيجية الجهة 2030ارتباط الفكرة برؤية مصر مدى

03% لثاملعيار الرئيس ي الثا التنفيذ   

 3.1 اعداد وإدارة الخطة التنفيذية للمبادرة

 3.2 إدارة املوارد الالزمة لتنفيذ املبادرة

 3.3 املخاطر والتغييرإدارة 

 3.4 إدارة العالقة مع املعنيين

 3.5 التحسين والتطوير على املبادرة

40% رابعاملعيار الرئيس ي ال األثر   

  4.1 قياس أداء تنفيذ املبادرةمؤشرات الفعالّية: 

 تحقيق التكاليف أو خفض أو إضافّية، قيمة في تحقيق االبتكار مدى إسهام  :القيمة

 أعلى عائدات

4.2 

 
 
إمكانّية التكرار: قدرة االبتكار على إظهار نموذج واعد يمكن توسعته أو نقله أو تكراره، كلّيا

، في جهات حكومية أخرى.
 
 أو جزئّيا

4.3 

 4.4   التأثير على املستوي القومي/املحلى/العاملى



 
 
 

 

 

 13من  9صفحة    2022 – ةثالثالة ر لدو ا – ميالحكو  للتميزصر مئزة جا

 مرجعية وتوثيق الفكرةاملعيار الرئيس ي األول: 

 مصدر الفكرة 1.1

من حيث األدوات والتقنيات املختلفة التي تساعد على توليد األفكار االبتكارية مثل صناديق االقتراحات، الدراسات 

مدى  و والبحوث، املقارنات املعيارية، مختبرات االبتكار، جلسات العصف الذهني، أدوات التعاون واالبتكار املفتوح

 اعتماد الفكرة/املبادرة على معلومات من مصادر مالئمة وصالحة. 

 توثيق مقترح الفكرة  1.2

 بطريقة تضمن إمكانية التحول ملبادرة و فعالية التطبيق وإمكانية التعلم املؤسس ي

 الحداثة: ثانياملعيار الرئيس ي ال

ا بحيث تكون  الفكرة املقترحةيركز هذا املعيار على تقييم مدى اختالف  قادرة على إحداث و تكرة مبعن الحلول املتبعة حالي 

 وطبيعة عمل الجهة الحكومية التي تم تطبيق الفكرة بها 2030قفزة نوعّية ومدى ارتباط الفكرة برؤية مصر 

  الفكرةحداثة  2.1

 .مدي إستخدام الفكرة/املبادرة للتقنيات الحديثة 

  التحليل اإلحصائي ومناهج البحث العلميمدى استخدام الفكرة/املبادرة ألدوات 

  
 
 مدى تميز الفكرة/املبادرة  وإختالفها عن الحلول املوجودة حاليا

 مدى استجابة الحل للمتغيرات املتسارعة 

 أهمية الفكرة االبتكارية 2.2

 التى تعالجها الفكرة والفئة املستهدفة من التطبيق فرصة التحسين/وضوح املشكلة. 

  التكلفة مقابل الفائدة ومقارنة الفكرة تطبيق من )الغير مالية( والفنية املالية الجدوى. 

 ومشاركتهم  وتوقعاتهم باحتياجاتهم يتعلق فيما الصلة ذات املعلومات وتحليل باملبادرة املعنية الفئات تحديد

 املبادرة نجاح على املحتمل وتأثيرهم

 باملبادرة املعنية الفئات ومتطلبات واحتياجات الجهة أهداف مع يتوافق بما املبادرة أهداف صياغة 

  الجهة الحكوميةتحسين األداء ب أو الجهة الحكوميةبمدى مساهمة الفكرة/املبادرة  املبتكرة في حل مشكلة إدارية 

  مستدامةنوعية مدى قدرة الفكرة/املبادرة على تحقيق قيمة 

 

 

 



 
 
 

 

 

 13من  10صفحة    2022 – ةثالثالة ر لدو ا – ميالحكو  للتميزصر مئزة جا

 واستراتيجية الجهة  2030مدى ارتباط الفكرة برؤية مصر 2.3

 بتكرة الحتياجات فئة / فئات املتعاملين مع الجهة الحكوميةامل تلبية الفكرة/املبادرة مدى. 

 مدي ارتباط الفكرة/املبادرة املبتكرة باألهداف االستراتيجية للجهة الحكومية. 

  2030مدى ارتباط الفكرة/املبادرة املبتكرة بمؤشرات رؤية مصر. 

 : التنفيذلثاملعيار الرئيس ي الثا

يركز هذا املعيار على تقييم الجهود التي يقوم بها املسئول/املسئولين عن الفكرة املختارة لتحويلها إلى واقع من خالل تطويرها 

 وادارتها كمبادرة ابتكارية. ففي هذه املرحلة سيتحّول التركيز من التصميم إلى التخطيط والتنظيم لتنفيذ الفكرة/املبادرة. 

 ة التنفيذيةاعداد وإدارة الخط 3.1

 يتوافق مع وبما والتقييم واملراقبة والتطبيق االعداد حيث من االبتكارية للمبادرة التنفيذية الخطة إدارة مراحل 

 .لها املخطط الزمنية واملدد االبتكارية املبادرة أهداف

 املبادرة لتنفيذ الالزمة الزمنية واملدد األنشطة تحديد 

  ومدى مالئمة تخصصاتهم وأدوارهم ومسؤولياتهم وتفويضهم بالصالحيات تحديد املسئولين عن تنفيذ املبادرة

 الالزمة لتنفيذ املبادرة

 وفاعلية بكفاءة املبادرة إدارة خطة في املدرجة األنشطة تطبيق 

 واملالية الفنية الجدوى  ودراسات املبادرة أهداف مع يتوافق وبما املبادرة إدارة خطة تطبيق وتقييم مراقبة 

 إدارة املوارد  3.2

  إدارة املوارد املالية والبشرية والتقنية واملعرفية الالزمة لتنفيذ املبادرة وضمان االستخدام األمثل لهذه املوارد بما

 يتوافق مع الخطة املوضوعة إلدارة املبادرة االبتكارية

  والتقنية الالزمة لتنفيذ املبادرة بناء على دراسات الجدوى املالية والفنية توفير املوارد املالية والبشرية واملعرفية

 وخطة إدارة املبادرة

 إدارة املوارد املالية والبشرية واملعرفية والتقنية الالزمة بكفاءة وفاعلية لضمان االستخدام األمثل لها وضمان توفير 

  الوقت املناسب املعلومات املطلوبة لتنفيذ املبادرة للمعنيين فياتاحة 

 مراقبة وتقييم االلتزام بإدارة املوارد املرصودة وضمن الخطط املوضوعة وفي الوقت املحدد 

 

 

 



 
 
 

 

 

 13من  11صفحة    2022 – ةثالثالة ر لدو ا – ميالحكو  للتميزصر مئزة جا

  إدارة املخاطر والتغيير 3.3

  التي يتم تنفيذها إلدارة املخاطر والتغييرات والتحديات املرتبطة بتنفيذ املبادرة االبتكارية لضمان التطبيق  جراءاتاال

 الفّعال لخطة إدارة املبادرة وتحقيق أهدافها املوضوعة. 

  تحقيق تحديد وتحليل وتقييم املخاطر املحتملة والتغييرات واملعوقات والتحديات التي تؤثر على تنفيذ املبادرة و

 أهدافها من خالل تقييم احتمالية حدوثها وتأثيرها

  وضع وتطبيق خطط االستجابة إلدارة املخاطر وإدارة التغيير املحتملة بحيث تشمل االجراءات واألنشطة

 واملسؤوليات واملدد الزمنية

 مراقبة وتقييم تنفيذ خطط إدارة املخاطر والتغيير والتحقق من ادارتها بفاعلية 

 

 املعنيين مع العالقة ةإدار  3.4

 الفعال لخطة املبادرة إدارة العالقة مع املعنيين بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر باملبادرة لضمان التطبيق. 

  تعميم أهداف املبادرة على املعنيين الداخليين والخارجيين وإدارة العالقة معهم بما يتوافق مع أهداف املبادرة

 واحتياجاتهم وتوقعاتهم

  فعالية االتصال الداخلي والخارجي باملعنيين وذلك لضمان تنفيذ أنشطة خطة املبادرة وتوفير املعلومات تقييم

 املوثوقة الخاصة باملبادرة للفئات املعنية في الوقت املناسب

 الحصول على التغذية الراجعة من املعنيين لالستفادة منها في مجاالت التحسين والتطوير على املبادرة 

 

  والتطوير التحسين 3.5

 الدروس  ألنشطة التي يتم تنفيذها للتطوير والتحسين على املبادرة خالل مراحل التطبيق املختلفة وتحديد وتعميما

 املستفادة منها بناء على نتائج تنفيذ املبادرة التي يتم قياسها. 

 مراحل إدارة وتنفيذ املبادرة لضمان  اتخاذ االجراءات التحسينية الالزمة بناء على نتائج املراقبة والتقييم خالل

 التحسين املستمر

  االستفادة من نتائج مؤشرات أداء املبادرة االبتكارية ومخرجاتها للتحسين والتطوير على املبادرة وتحديد وتعميم

 الدروس املستفادة منها
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 : األثررابعاملعيار الرئيس ي ال

 فاعلية: قياس أداء تنفيذ املبادرةال 4.1

من مؤشرات األداء املالية وغير املالية التي تستخدم لقياس أداء تنفيذ املبادرة والتي تساعد مؤشرات األداء الرئيسية تحديد 

 :وفهم وتحسين مخرجات تنفيذ املبادرة. يمكن أن تتضمن مقاييس مؤشرات األداء ما يليعلى مراقبة 

 نسبة تطبيق الخطة التنفيذية للمبادرة. 

  بامليزانية املرصودةنسبة االلتزام 

 االلتزام بوقت انجاز املبادرة 

 املؤشرات املتعلقة بكفاءة االنفاق املالي واالستخدام األمثل للموارد املرصودة 

 املؤشرات املتعلقة بتطبيق خطط إدارة املخاطر وإدارة التغيير 

 املؤشرات املتعلقة بإدارة االتصال الداخلي والخارجي مع املعنيين 

 

 تحقيق خفض التكاليف أو أو إضافّية، قيمة في تحقيق االبتكار مدى إسهام القيمة: 4.2

 أعلى عائدات
 االبتكارية املبادرة أهداف تحقيق في الجهة نجاح مدى تبين التي املالية وغير املالية املبادرة تنفيذ مخرجات من مجموعة

 :يلي ما املخرجات مقاييس تتضمن أن يمكن .املبادرة بتنفيذ املرتبطة الرئيسية األعمال مخرجات نتائج في والتحسين

 املبادرة بأهداف املتعلقة األداء مخرجات مستهدفات تحقيق 

 نمو معدل-الربح نمو معدل( مثل املبادرة تنفيذ نتيجة للجهة املالية األداء بمخرجات املتعلقة املستهدفات تحقيق 

 التكاليف في وفورات-النفقات انخفاض- اإليرادات( 

 املبادرة بتنفيذ واملرتبطة للجهة الرئيسية األداء بمخرجات املتعلقة املستهدفات تحقيق مدى 

 األخطاء من الحد- الخدمة وقت تقليل( مثل العمليات أداء بمخرجات املتعلقة املستهدفات تحقيق مدى( 

 املوردين/املوظفين/الشركاءمن  رض ى املعنيين نسبة( مثل باملعنيين املتعلقة األداء مخرجات مستهدفات تحقيق مدى 

 تقديم وقت تقليل-املبادرة تطبيق نتيجة الجدد املتعاملين عدد-املبادرة من املستفيدين/ املتعاملين رضا نسبة 

 باملبادرة املعنيين واستفسارات لشكاوى  االستجابة وقت-املبادرة تطبيق الخدمة نتيجة
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 إمكانّية التكرار:  4.3

  في جهات حكومية أخرى.قدرة االبتكار على ،
 
 أو جزئّيا

 
 إظهار نموذج واعد يمكن توسعته أو نقله أو تكراره، كلّيا

 مدى الجهود التي بذلت لنشر وتعميم الفكرة/املبادرة. 

 .مدى إمكانية تطبيق الفكرة/املبادرة جزئيا أو كليا أو كنموذج عام في جهات أخرى ووسائل التحقق من ذلك 

 املستوي القومي/املحلى/العاملىالتأثير على  4.4

 

  على سبيل املثال فى   على املستوى القومي/املحلى/العاملي املتحّقق من االبتكاراإلجتماعى واالقتصادى والبيئي األثر

  الطاقة، أوالصحة، أوالتغيير املناخيجودة الحياة و 

 تنافسية املحققة من خالل التطبيق.تعزيز الريادة او الأو  التغيير الذي طرأ في األنظمة والسياسات 

 


