
  
  

  

  شروط مسابقة المنفذ المتميز

  الھدف من المسابقة 

  تحسين الخدمة المقدمة من خالل المنافذ الحكومية  
  تحقيق رضاء للمواطنين  

  شروط التقدم للمسابقة 

  المصدرين / المستثمرين / أن يكون المنفذ حكومى يقدم للمواطنين .  
  يقدم خدمة واليبيع منتج  
 الخدمة  تلقيم عأن يكون له تعامل يومى م  
  اليقل عدد العاملين به عن خمسة عاملين  
  ال يقدم خدمة عالجية او استشارية  
  اليقدم خدمة تعليمية من خالل مناھج دراسية لجميع المستويات  

  : لجوائز ا

  : منفذ حكومى كبير 

  . يشترك جميع المنافذ عدا المنافذ الفائزة فى األعوام السابقة    ٢٥٠٠٠٠: المركز األول 

     ١٢٥٠٠٠: المركز الثانى 

  

  يشترك جميع المنافذ فى األعوام السابقة  ٧٥٠٠٠: جائزة االستمرار فى التميز 

  يشترك جميع المنافذ المشتركة فى االعوام السابقة ولم تحصل على جائزة  ٧٥٠٠٠: جائزة تطوير األداء 

  :منفذ حكومى صغير 

  يشترك جميع المنافذ عدا المنافذ الفائزة فى األعوام السابقة  ١٠٠٠٠٠: افضل منفذ صغير 

  يشترك جميع المنافذ الفائزة فى األعوام السابقة  ٥٠٠٠٠: جائزة االستمرار فى التميز 

  يشترك جميع المنافذ المشتركة  فى األعوام السابقة  ٥٠٠٠٠: جائزة تطوير األداء 

  ولم تحصل على جائزة         

  

  

  

  



  
  

  : مسابقة تطوير األداء 

تقدمت للمسابقة ولم تحصل على جوائز ويفوز بھا أعلى منفذ حقق معدل تطوير  يشارك فى ھذه المسابقة جميع المنافذ التى سبق أن
  ) المنافذ التى لم تحصل على اى جوائز ( لمستواه المقيم فى السنوات السابقة 

  : مسابقة االستمرار فى التميز 

  .  يشارك فى ھذه للمسابقة جميع المنافذ التى فازت فى السنوات السابقة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  جمھورية مصر العربية

  وزارة الدولة للتنمية اإلدارية                                             المعھد القومي لإلدارة

  

   ٢٠١٠نموذج التسجيل للتقدم لمسابقة المنفذ المتميز 

  بيانات المنفذ

    اسم المنفذ 

    تابع الجھة 

    تابع لوزارة     تابع لمحافظة 

    الفاكس     تليفون المنفذ 

 Www  ى نلكتروالموقع اإل    البريد االلكترونى 
…………………… 

    عنوان المنفذ بالتفصيل 

إجمالى عدد موظفى 
  المنفذ 

إجمالى عدد الخدمات التى   
  يقدمھا المنفذ للجمھور 

  

ك المنفذ فى ااشتر ھل
المسابقة فى سنوات سابقة 

  " نعم او ال " أجب 

ھل يوجد بالمنفذ أجھزة   
  وحاسبات آلية أجب 

  "نعم او ال " 

  

متوسط عدد متلقى الخدمة     تاريخ انشاء المنفذ 
  يوميا 

  

    أنشطة المنفذ األساسية 

  بيانات مسئول اإلتصال والمتابعة مع إدارة المسابقة

        اسم مسئول االتصال

        وظيفة مسئول االتصال

    تليفون محمول    تليفون أرضى

    بريد الكترونى    فاكس

  مدير المنفذ

        اسم مدير المنفذ

    تليفون محمول    تليفون مدير المنفذ

  مقدم االستمارة

    تليفون محمول    اسم مقدم االستمارة

    التاريخ    وظيفة مقدم االستمارة

    التوقيع
  

ليتم تحديد مواعيد الدورات التدريبية المجانية لممثلى المنفذ إرسال النموذج بعد استكمال البيانات على الفاكس أو البريد االلكترونى 
او بإرسال رسالة إلى    www.ad.gov.egالوزارة  عواستالم أسئلة سابقة المطلوب اإلجابة عليھا من مقر المعھد القومى أو من موق



  
ً بأن أخر موعد لتلقى  ervicecomp@ad.govالبريد االلكترونى  وتسلم باليد فى  ٢٠١٠فبراير  ١ جابات األسئلة مكتملة ھوإعلما

 ١١أرض الجولف مربع  –مقر المعھد القومى لإلدارة بمبنى محطات المشروعات المائية لوزارة الكھرباء والطاقة وھو مدينة نصر 
يرشح لحضور الدورات التدريبية من سيشارك فى إعداد (  –تقسيم ملسا أمام مستشفى عبد هللا فھمى وخلف سيتى ستار  ١٥قطعة 

 )  ملف المسابقة 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  جمھورية مصر العربية

  المتميزون                                         وزارة الدولة للتنمية اإلدارية                                                       

  بيانات العاملين بالمنفذ

االسم   م
  رباعى

الرقم   الوظيفة
  القومى

عنوان 
  المنزل

عنوان 
  العمل

البريد   التليفونات
  االلكترونى

نسب 
  محمول   عمل   منزل   المشاركة

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

  


