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جميل حلمي عبد الواحد/ د

مساعد وزيرة التخطيط لشئون المتابعة

داء
 
ورئيس وحدة خطة البرامج وال



دوات فعالةتوفير 
 
جهزة من الحكومة ُتمكن ، ا

 
داء كافة ا

 
جة الدولة لمعالرصد ومتابعة وتقييم ا

نواحي القصور بإجراءات تدخل عاجلة، وترتبط بالموازنة العامة للدولة بما يضمن ك فاءة 
ساًسا علمًيا ُمحفًزا على التميز الحكومي والمؤسسي، وتُ 

 
هداف تخصيص الموارد، وتكون ا

 
حقق ا

جور العاملين بمستويات 
 
اإلنتاجيةالدولة في ربط الزيادة في ا

داء 
 
حدث المعايير العالمية، للوصول إلى ا

 
داء الجهاز اإلداري للدولة، وفق ا

 
زحكومي متميقياس ا

الرسالة

الرؤية



داء
 
منهجية منظومة ال

كدت رؤية مص
 
نه ما ل يمكن قياسه، ل يمكن إدارته، ومن ثم متابعته، ا

 
على 2030ر إنطالًقا من حقيقة مفادها ا

همية إصالح منظومتي التخطيط والمتابعة من خالل تطبيق منهجية 
 
داء، والتي ساعالبرامج ا

 
د تطبيقها بدايًة من وال

املة، شفي إحداث نقلة نوعية في محتوى الخطة، لتكون خطة تنمية ُمستدامة 2018/17خطة العام المالي 
داء تنموية بخالف المؤشرات التي تقيس دقة التخطيط 

 
المنظومة نماذج ضمن وتت. الماليفضاًل عن تضمنها مؤشرات ا

دوات موحدة وُملزمة لكافة الجهات الحكومية
 
.ومنهجيات وا



المتابعةالتخطيط ومنهجية 

هداف الستراتيجية
أ
ال

برامج تنموية

مدخالت
(وعينيةموازنة، موارد بشرية)

Inputs

نشطة
 
ال

Activities

المخرجات

Output

النتائج Outcome 

ثر
 
التنمويال

Impact 

داءومؤشراتالبرامجلكافةوفعالةدقيقةمتابعة
 
وردتتيالال

.الحكومةبرنامجفي
رنامجالبتنفيذتواجهالتيالمعوقاتلكافةعاجلةمعالجة.
ثرقياس

 
التنميةوكذاامةالمستدالتنميةعلىالبرامجكافةتنفيذا
.المكانية

: الهدف



همية الستمارات الموحدة: مرحلة التخطيط
 
ا



على مستوى الجهاتمصفوفة المسؤوليات: مرحلة التخطيط

البرامج الفرعيةالبيان

وزارة المالية
ية توفير الموارد المال
امج العامة لتنفيذ برن
الحكومة

الطروحاتبرنامجوميترشيد الدعم الحك
تحسين ك فاءة
يالتحصيل الضريب

دمج القطاع غير 
اد الرسمي في القتص

الوطني
PPPدموازنة

 
اءالبرامج وال

وزارة التخطيط والمتابعة 
صالح داري والإ الإ

ميكنة الخدمات الحكومية
هاز تعزيز قدرات العاملين بالج

اإلداري 
دي تفعيل دور الصندوق السيا

مالك)
 
(ا

داء
 
موازنة البرامج وال

ك فاءة 
توزيع الستثمارات العامة

عمال العاموزارة قطاع
أ
عمال العامال

 
برنامج الطروحاتتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع ال

ليوزارة الستثمار والتعاون الدو
الدولية التمويل بمشاركة الصناديق السيادية والمؤسسات

المانحة
فض المنازعات مع المستثمرينتوفير المناطق الحرة والستثمارية

على مستوى البرامج ضمانًا للتنسيق والمشاركة في مسؤولية التنفيذمصفوفة المسؤوليات: مرحلة التخطيط



جمالي ربع سنواتاإ
أ
ال

داء الكمية المستهدفة 
أ
(سنوي)مؤشرات ال ساس

أ
سنة ال

اسم المؤشر الفرعيالبرنامج
2022/21 2021/20 2020/19 2019/18

(2018/17)المنفذ خالل العام 
ساس

 
سنة ال

ى الوضع التراكمى حت
(2018/17)عام 

سكان الجتماعي   لف وحدة)عدد وحدات الإ
أ
(ا

توفير متطلبات
ن الحياة الكريمة م

اإلسكانخدمات

سكان المتوسط  لف" )سكن مصر"عدد وحدات الإ
أ
ا

(وحدة

سكان المتوسط  لف " )دار مصر"عدد وحدات الإ
أ
ا

(وحدة

عدد وحدات السكان التعاونى 

سكان بدوى بمحافظة شمال سيناء  (يت ب) وحدات اإ

سكان بدوى بمحافظة جنوب سيناء  يت ب) وحدات اإ
)

سماعيلية  سكان بدوى بمحافظة الإ (يت ب) وحدات اإ

(بيت ) وحدات توطين بمحافظة البحر الحمر  

(مسكن)عدد وحدات اسكان النوبة 

(قرية)عدد قرى الظهير الصحراوى 

لهم ي عدد العمالء الذي سيتم توفير تمويل اضاف
(عميل)

عدد الوحدات السكنية التي تم
نشاؤها  (وحدة)اإ

ثر الكلي
 
ال

الستثمارية التكلفة 
(مليون جنيه)

داء المالي
أ
ال

داء المستهدف: مرحلة التخطيط
 
نماذج ال



د
أ
اءالمعلومات المطلوب توفيرها لبناء منظومة ال

لياتتحديد:(1)
 
نشطة(/للطرق القوميالمشروعمثلكبرى مشروعات):برنامجكلتنفيذا

 
/الهيكلةإعادةمثليمؤسسإصالح/التدريبمثلا

(..تشريعيإصالح
داءمؤشراتتحديد:(2)

 
ليةكلواضحبشكلتقيسالتيالكميةال

 
لياتمنا

 
.برنامجكلتنفيذا

داءمؤشرلكلالتراكميالوضعتحديد•
 
و(/2018/17عامبنهايةالفصولعدد)ا

 
ربعفيالمنفذا

 
مناإلنتاجكمية:مثال)الماضيةسنواتال

.(الطبيعيالغاز
ساسسنةفيالمؤشرقيمةتحديد•

 
.(2018/17عامفقطالمنفذ)ال

ربعإلجماليالحكومةبرنامجمستهدفاتتحديد•
 
.(2022/21-2019/18)سنواتال

ربعبيانمستهدفاتتوزيع•
 
عواممنعامكلعلىسنواتال

 
ربعةال

 
.ال

ولللعامسنويةربعخطةوضع•
 
داءمؤشرلكلالمستهدفوتحديد2019/18ال

 
.سنويربعبشكلا

داءمؤشرتحديد:(3)
 
ثرمستوىعلى)الكليال

 
.البتروليةغيرالصادراتنمومعدل:مثال:(ال

.فرعيبرنامجلكلالستثماريةوالتكلفة/الكليةالتكلفةتحديد:(4)

تحديد المستهدفات: مرحلة التخطيط



داء: مرحلة المتابعة
 
نماذج متابعة ال

العام المالي 
2019/18

(تراكمي)

داء الكمية المنفذة عام 
أ
2019/18مؤشرات ال 2019/18وصف النجاز النوعي المحقق عام 

اسم المؤشر
البرنامج
الربع الرابعالفرعي الثالثالربع الربع الثاني ول

أ
الربع ال الربع الرابع الثالثالربع الربع الثاني ول

أ
الربع ال

××× سكان الجتماعي   لف وحدة)عدد وحدات الإ
أ
(ا

ات توفير متطلب
ة الحياة الكريم
من خدمات
اإلسكان

×××
سكان المتوسط  "  سكن مصر"عدد وحدات الإ

لف وحدة)
أ
(ا

×××
سكان المتوسط  "  دار مصر"عدد وحدات الإ

لف وحدة)
أ
(ا

××× عدد وحدات السكان التعاونى 

×××
سكان بدوى بمحافظة شمال سينا ) ء وحدات اإ

(بيت 

×××
سكان بدوى بمحافظة جنوب سين ) اء وحدات اإ

(بيت 

×××
سماعيل سكان بدوى بمحافظة الإ ) ية وحدات اإ

(بيت 

××× (يت ب) وحدات توطين بمحافظة البحر الحمر  

××× (مسكن)عدد وحدات اسكان النوبة 

××× (قرية)عدد قرى الظهير الصحراوى 

×××
ضافي عدد العمالء الذي سيتم توفير تمويل ا

(عميل)لهم 

×××
ي تم عدد الوحدات السكنية الت

نشاؤها  (وحدة)اإ
ثر الكلي

 
ال

×××
الستثمارية التكلفة 

(مليون جنيه)
داء المالي

أ
ال



داء: مرحلة التقييم
 
نماذج تقييم ال

مالحظات
ومعلومات
توضيحية

ذ معوقات التنفي
ن وجدت) (اإ

دارية) / مالية/اإ
(فنية

داء المحققة عام 
أ
نجاز في مؤشرات ال (تراكمي)2019/18تقييم مستوى الإ

اسم المؤشر
البرنامج
الفرعي

نًة معدل التغير  مقار 
ساس 

 
بسنة ال

(2018/17( )٪)

عام نسبة المنفذ في ال
/ 2019/18المالي 

ربع سنوات 
 
(٪)ال

ام نسبة المنفذ خالل الع
/ 2019/18المالي 

(٪)المستهدف لذات العام 

نسبة المنفذ في 
()%الربع الرابع

نسبة المنفذ في
()%الربع الثالث

نسبة المنفذ 
انيفي الربع الث

)%(

نسبة المنفذ في 
ول 

 
)%(الربع ال

سكان الجتماعي   لف وحدة)عدد وحدات الإ
أ
(ا

ات توفير متطلب
الحياة الكريمة
من خدمات
اإلسكان

سكان المتوسط  لف وحدة" )سكن مصر"عدد وحدات الإ
أ
(ا

سكان المتوسط  لف وحدة" )دار مصر"عدد وحدات الإ
أ
(ا

عدد وحدات السكان التعاونى 

سكان بدوى بمحافظة شمال سيناء  (بيت ) وحدات اإ

سكان بدوى بمحافظة جنوب سيناء  (بيت ) وحدات اإ

سماعيلية  سكان بدوى بمحافظة الإ (بيت ) وحدات اإ

(بيت ) وحدات توطين بمحافظة البحر الحمر  

(مسكن)عدد وحدات اسكان النوبة 

(قرية)عدد قرى الظهير الصحراوى 

(ميلع)لهم عدد العمالء الذي سيتم توفير تمويل اضافي 

نشاؤها  (دةوح)عدد الوحدات السكنية التي تم اإ ثر الكلي
 
ال

الستثمارية التكلفة 
(مليون جنيه)

داء المالي
أ
ال



داء
 
هداف الستراتيجية لمنظومة ال

 
ال

ضمان تنفيذ 
ة المستهدفات التنموي
التي توافقت عليها 

الحكومة

كبر قدر من 
 
تحقيق ا

التنسيق بين الوزارات 
والجهات المختلفة

تسليط الضوء على 
حجم اإلنجازات التي 

تقوم بها الدولة

هداف 
 
الموائمة بين ا

داء الفردي 
 
الحكومة وال

للجهات الحكومية 
والعاملين بها

تحسين جودة 
الخدمات المقدمة 

للمواطنين

ضمان تحقيق ك فاءة 
وفاعلية اإلنفاق العام

ثر البرامج التنموي
 
ة قياس ا

ى التي تنفذها الحكومة عل
هداف التنمية 

 
تحقق ا

المستدامة

إيجاد حلول عاجلة للمعوقات،
داء، ضماًنا 

 
ومن ثم تقويم ال

لتنفيذ المستهدفات

سسة التخطيط الستراتيج
 
ي ما

داء داخل الجهاز 
 
وقياس ال

اإلداري للدولة

از تعزيز قدرات العاملين بالجه
اإلداري للدولة في مجال خطط 

داء
 
البرامج وال



داء
أ
المراحل المختلفة لبناء منظومة ال

قل من 
 
%50ا 75-50% 100-75%

مستويات تقييم 
داء

 
:ال

داء بشكل تلقائي، بمقارنًة القيمة المن
 
فذة في كل تقوم المنظومة بتقييم ال

داء
 
مؤشر ا مع القيمة الٌمستهدفة في ذات الفترة

تم إعداد خطة عمل تنفيذية ربع سنوية لعام 
لكافة الجهات2019/18

استالم نماذج المتابعة من كافة الجهات بشكل ربع سنوي، 
ومراجعتها، قبل إدخالها على منظومة المتابعة

هداف الستراتيجية
 
ال

(5)

برامج عمل رئيسية

(25)

برامج فرعية

(160)

ليات عمل
 
ا

(555)

داء
 
مؤشر ا

(2800)

الوزارات والجهات

(35)

طار المنطقي داءلمنظومة الإ
أ
ال



داء بالمملكة العربية السعودية
 
مركز قياس ال

داء
أ
عداد وتطوير منظومة ال المنهج التشاركي في اإ

داء ُمتكاملة ُتلبي ُمتطلبات كافة الجهات المعنية ب
 
ساسية تجاه بناء منظومة ا

 
داء في نسختها الحالية اإلنطالقة ال

 
المتابعة، لذا عمليةُتعد منظومة ال

داءلُمراعاة ُمختلف ا
 
ات لمتطلبحرصت وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري على تنظيم ورش عمل ُمك ثفة لعرض وُمناقشة منهجية منظومة ال

:والتطورات الحديثة في مجال المتابعة والتقييم، ومن هذه الجهات

مجلس الوزراء المصري 

هيئة الرقابة اإلدارية

الجهاز المركزي للُمحاسبات

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

معهد التخطيط القومي

شركة مايكروسوفت

مك تب رائسة مجلس الوزراء
بدولة اإلمارات العربية المتحدة

(IDSC)ُيعد مركز معلومات دعم وإتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري 
.الشريك الستراتيجي في مجال تكنولوجيا المعلومات والدعم التقني

الشريك التقني



Secured 
Network 

MS SQL 
&Microsoft 

ASP.NET

Intranet 
Web 

Application
داء

أ
الشاشة الرئيسية لمنظومة ال



داء
أ
منهجية التحٌقق من بيانات ال

يتم استالم بيانات المتابعة من كل وزارة
ُموقعة من الوزير المختص

هم يقوم فريق المتابعة بوزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري بُمراجعة البيانات، وإعداد تقرير فني يتضمن ا 
المالحظات الواجب ُمراعاتها

داء مع فريق المتابعة بالوزارة المعنيةتنظيم ورشة عمل لمناقشة كافة مؤشرات
 
ال

ييتم طلب تفاصيل عن كل مؤشر فيما يخص وصف اإلنجاز النوعي، والتوزيع الجغراف

داء للجهات الرقابية للمعاونة في التحُقق من كل مؤشرات
 
داءإرسال تقارير ال

 
ال



ويةقرير دوري عن المعوقات التي تحول دون تنفيذ المستهدفات التنمت

داء
أ
ُمخرجات منظومة ال

1

داء كل وزارةتقرير ربع سنوي يتضمن 
 
داء ، يوضح المؤشرات ذاتتقييم ا

 
ال

الُمرتفع والمتوسط والمنخفض

2

 لكافة المشروعات الستثمارية التي النتهاء من تيوم90حصاد مرحلة البناء في : تقرير ربع سنوي بعنوان
ً
نفيذها كل ربع ، يتضمن توثيًقا شامال

هميةكل مشروع، وتكلفته الُكلية، وموقعه الجغرافي، وتاريخ البدء واإلنتهاء من تنفيذه
 
.، وصوره للمشروعسنة، ويتضمن بيانات عن ا

3

داء
 
طرق تقييم ال

داء المالي 
 
(Input)ال

التيقيس المؤشرات على مستوى الٌمدخ

داء التشغيلي 
 
(Output)ال

اتيقيس المؤشرات على مستوى المخرج

داء الستراتيجي 
 
(Impact)ال

ثر 
 
يقيس المؤشرات على مستوى ال
هداف التنمية المستد

 
امةوالمرتبطة با

داء الكلي 
 
(Overall)ال

داء
 
تقييم لكافة مؤشرات ال



دوات تفعيل مفهوم متابعة المواطن
 
حد ا

 
تطبيق شارك كا

صالحوالمتابعةالتخطيطوزارةتعتزممحمول،تطبيق» داري والإ طالقه،الإ والمشروعاتلبرامجباللتوعيةالمواطنمعالوصلهمزةليكوناإ

دائهما،ومؤشراتالتنموية
أ
لياتيعزز وبماالدورية،الُمتابعةمنللتمكينفعالةوطريقةا

 
.عيةالمجتموالمشاركةالتواصلا

كبرتحقيق◄
 
داءمؤشرات/التنميةببرامجالخاصةالمعلوماتإتاحةفيالشفافيةمنقدرا

 
/ال

.الستراتيجيةالمشروعات

.ي دور بشكلالدولةبهاتقومالتياإلنجازاتبحجمالموسعةالمجتمعيةالتوعية◄

ومشروعاتادراتمبوإقتراح«المواطنمتابعة»المتابعةفيللمشاركةللمواطنينالفرصةإتاحة◄
ولويةذات
 
.ا

داءثقافةنشر◄
 
.المواطنينوبينللدولةاإلداري الجهازفيال





داء
 
التكامل بين الخطة الستثمارية ومنظومة ال

تاريخ البدء                   تاريخ النهواسم المشروع
داء على مستوى المخرجات

 
التكلفة المعياريةمؤشرات ال

(مليون جنيه)
التكلفة الكلية 

(مليون جنيه)

(1.......... )
(2.......... )
(3.......... )

100
200
250

1\7\2018

1\7\2018

1\7\2018

30\6\2019

30\6\2019

30\6\2019

كم50
كم100
كم120

كم\2

كم\2

كم\2

:مؤشر مالي
قيمة الستثمارات الُمنفذة

:مؤشر على مستوى الُمخرجات
طوال الطرق التي  تم 

إنشائهاا 

داء على مستوى 
 
النتائجمؤشر ا

نسبة الطرق المرصوفة على مستوى الجمهورية

ثر
 
:مؤشر على مستوى ال

WWEمؤشر جودة الطرق 

550

275

(%)

( 0-7 )

توزيع جغرافي

توزيع جغرافي



جل
 
هداف الستراتيجية طويلة ومتوسطة وقصيرة ال

 
التكامل بين ال

تحسين مستوى معيشة المواطنهدف إستراتيجي

التحسين البيئيبرنامج رئيسي

داء
 
)%(نسبة الترع والمصارف المغطاة مؤشر ال

تغطية الترع والمصارف داخل الك تل السكنيةبرنامج فرعي

داء
 
طوال الترع والمصارف مؤشر ال

 
(م)على مستوى الجمهوريةالُمغطاها

تغطية ترع ومصارف لحماية البيئة بمحافظة الشرقيةالمشروع الرئيسي

داء
 
طوال الترع التي تم تغطيتها بمحافظة الشرقية مؤشر ال

 
(م)ا

تغطية مصرفالمشروع الفرعي

داء
 
)%(نسبة التغطية في المصرف مؤشر ال

.....إلى كم.... تغطية المصرف من كمالعملية 

داء 
 
م300طول المصرف مؤشر ال

وليةالتكلفة الكلية المخططات المالية
 
التكلفة الكلية الفعلية/ ال

داء
 
(ضبط اإلنفاق المالي)التكلفة المعيارية الفعلية  مؤشر ال

تاريخ اإلنتهاء الفعلي/ تاريخ اإلنتهاء المخطط/تاريخ البدءالمخططات الزمنية

داء
 
)%(نسبة اإلنجاز وفق الجدول الزمني مؤشر ال



الخطوت والرؤية المستقبلية

داء
 
:التكامل والربط بين منظومة المتابعة المالية ومنظومات ال

.GFMISالحكوميةالماليةاإلدارةمعلوماتمنظومة◄

.الستثماريةالخطةمشروعاتومتابعةإعدادمنظومة◄

داء»منظومة◄
 
جهزة«ا

 
.الحكوميةال

.«شارك»تطبيق◄

داء»منظومة◄
 
.المحافظات«ا
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