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إلعـداد ومتابعــة برنامــج عمــل الــوزارة 

منظمــة حكوميــة عصـرية أكـثر احرتافيـــة 
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2019مارس     إدارة التخطـيط والمتابعـــة



الوزارةلةورسارؤيةمنوانطالقاالتخطيطية،العملياتنظمتطويرفيالرائدةتكونأنعلىنشأتهامنذالماليةوزارةحرصت

وتعميق،خطيطيةالتالكوادركفاءةرفععلىوحرصهابالوزارة،التخطيطيالنشاطدورتطويرفيالمتمثلةاالستراتيجيةوأهدافها

الوزارةعملخططومتابعةإلعداداإلرشاديالدليلهذاإصداريأتيو،اإلداريةالمستوياتكافةعلىالتخطيطوممارساتثقافة

وتحسينلعملالتوحيدوذلكالوزارة،إداراتفيبالتخطيطوالمعنييناالتصاللضباطالالزمةوالمعلوماتواإلرشادالدعموتقديم

الخططفيرةالمتكروالمالحظاتللمشاكلوواضحمبسطبشكلعمليةأمثلةالدليلهذاويقدم.التخطيطيبالعملواالرتقاءاألداء

.مستقبالفيهاالوقوعلتالفيالوزارة،إلداراتالتشغيلية

اللبنةليكونريبالقالمستقبلفيبالموازناتالخططلربطتمهيدا ًالتخطيطي،العملفينقلةإحداثفيالدليلهذايساهمأننأمل

فيمعنيينالقيامإلىنتطلعوإذ.(نجاح)الحكوميةالموازناتوإعداداالستراتيجيالتخطيطمنهجيةمشروعلتطبيقاألساسية

تعزيزنحوقدماللمضيالوزارة،عملبرنامجومتابعةإعدادعمليةفيمنهواالستفادةالدليلهذاعلىباالطالعالوزارةإدارات

.المنشودةاألهدافوتحقيقوالنجاحالتقدممسيرة

والمتابعةالتخطيطإدارة

تقديم
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تحسيييك افيياعة إعييداد
ومتابعة برنامج عميل
الوزارة وميا يتميمن 
مييييييك خطييييييط باا يييييية 
أنواعهييييييا و  سيييييييما 

الخطط التشغيلية

الفنيييي تقييييديم الييييدعم 
إلدارات اليييوزارة ميييك 
خيييدل دلييييل إرشيييادي 

متاامل

ر ييييا افيييياعة مييييباط 
تصيييييال والمعنيييييييكاإل

 يييي  إدارات الييييوزارة 
 يييييي  مدييييييال إعييييييداد 
ومتابعة برنامج عميل

الوزارة

المسيييا مة  ييي  نشييير 
دية الثقا يية ا سييتراتي

   الوزارة

توحييييد الييييات العميييل 
 يييي  إعييييداد ومتابعيييية 
برنامج عمل الوزارة

1

2

3

4

5

أ داف الدليل : ادي ـــالدليــــل  اإلرش
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.محيطهاالمؤسسةأوجدتهالتيواألثرحالهاوتصفالمؤسسةتصلهاأنتطمحالتيالصورةهي:الرؤية➢

.تهالرؤيالوصولسبيلفيالبعيدالمدىعلىتحققهاأنالمؤسسةتأملمتعددة،خارجيةبمتغيراتتتأثرواسعةأهدافهي:غاية➢

.أجلهامنأسستالتيالغاياتإلىالوصولفيأمال ًواإلداراتالقطاعاتإليهتسعىماهو: دف➢

مناألولىاألحرفعنعبارههيSMARTسمارتبتعرفالتيالخصائصمنعددفيهاتتوافرأنلألهدافالدقيقالتحديدعمليةوتتطلب

:االتيةالخصائص

(1)المصطلحات : ادي ـــالدليــــل  اإلرش

Time Based
ة مرتبطة بفتر

زمنية

Realistic
واقعية

Agreed
امتفق عليه

Measurable
للقياسقابلة

Specific
محددة
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الوزارةؤيةرتحقيقإلىتسعى(تنميةومشاريعتطويرية،مشاريعتشغيلية،أعمال)والمشاريعالخططمنمجموعة:الوزارةعملبرنامج➢

.االستراتيجيةوأهدافها

.أهدافهاتحقيقفيسعيااإلدارةباختصاصاتوالمرتبطةالدوريةالنمطيةاألعمالهي:التشغيليةأعمال➢

.تكليفأومشروعأوتطويريبعملوترتبطإداري،بقرارتصدرمعينة،فترةخاللمعينبعملللقياماألفرادمنمجموعة:العمل رق➢

ة،تشغيليأعمال:األعمالأنواعبكافةاإلجراءاتتدخل.زمنيجدولوفقإنجازهايتممشترك،طابعذاتاألنشطةمنمجموعة:إدراع➢

.تكليفاتمشاريع،

.بهاالمرتبطاإلجراءإلنهاءزمنيوقتخاللإنجازهايتممحددةخطوةأوعمل:نشاط➢

(2)المصطلحات : ادي ـــالدليــــل  اإلرش
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لىعالمشروعمنالهدفيكونمحددة،إضافيةوميزانيةفترةخاللمعينهدفلتحقيقواألنشطةاإلجراءاتمنمجموعة:مشروع➢

.األعمالتطويراألغلب

إضافيةتكاليفوبدونالوحدةميزانيةخاللومنمعينةفترةخاللمعينغرضلتحقيقواألنشطةاإلجراءاتمنمجموعة:تاليف➢

.جوهرية

لمؤشراتباالتشغيلية،لألعمالالتنفيذيةالخططعلىتحتويوالتيواإلداراتللقطاعاتالسنويةالخطةهي:السنويةالخطة➢

الموازنةالخطةنوتتضمأهدافها،تحقيقفيسعياالماليةالسنةخاللاإلدارةبهاستقومالتيوالتكليفاتوالمشاريعومستهدفاتها،

.للتنفيذالمطلوبةوالموارد

(3)المصطلحات : ادي ـــالدليــــل  اإلرش
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.المعنيةاإلدارةمعوالتنسيقبالمتابعةالمعنيوالمتابعةالتخطيطإدارةمنالموظف:المنسق➢

بينصلوحلقةوهوإدارته،مسؤوليمعبالتنسيقالعملوبرامجخططومتابعةبإعدادمكلفالمعنيةاإلدارةمنموظف:ا تصالمابط➢

.والمتابعةالتخطيطإدارةوبينإدارته

المنسق

ضابط االتصال

(4)المصطلحات : ادي ـــالدليــــل  اإلرش
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إعداد برنامج عمل الوزارة: أو ا 

اديـــالدليــــل  اإلرش
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4 3 2 1

إعطاع صورة وامحة ليدى 
ا دارة والعييامليك  يهييا عييك
اختصاصييييييييات    وحدييييييييم 
ا عمييييال المطلوبيييية خييييدل 

.سنة قادمة

توزيييييييا المهييييييام وتحديييييييد 
المسييؤوليات علييظ مييو ف 

. اإلدارة

تعزيييييز مسييييتوى التنسيييييق
والتااميييييييل بييييييييك أقسيييييييام 
ومراقبييييات اإلدارة وتد يييي  

. ا زدوادية او التداخل

تعطيييظ خطيييط العميييل ديييدول 
لبييييييييدع لزمنيييييييي  واميييييييي  

وا نتهييييياع عيييييك ا عميييييال 
.المطلوبة خدل سنة قادمة

أ مية إعداد برنامج عمل الوزارة  :اديـــالدليــــل  اإلرش
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يالييف مييدير اإلدارة
ع المراقبيك ورؤسيا

األقسيييييييام ب عيييييييداد 
خطييية العميييل للعيييام 

.القادم

يدتمييا اييل مراقيي  
ما رؤساع األقسيام
والمييو فيك إلعييداد

.خطة العمل

مناقشييية ومرادعييية
خطة العمل مك قبل
المراقييي  ورؤسييياع 

.األقسام

يعقيييد ميييدير اإلدارة 
ادتمييييييييييياع ميييييييييييا 
ع المراقبيك ورؤسيا

األقسييييييييييييييييييييييييييييييام 
 سييييييييييييييييييتعرا   
ومناقشة  واعتمياد

.خطة العمل

ال يبييدأ مييابط اتصيي
اإلدارة بييييييييييييي درا  
خطييية العميييل عليييظ 

.ن ام نداح

ايفية إعداد برنامج عمل اإلدارة  :اديـــالدليــــل  اإلرش
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4/1–8/30

بداية السنة المالية

4/1

نهاية السنة المالية

3/31

إعداد برنامج عمل الوزارة للسنة المالية القادمة 

سأبريلًًًمايوًًًيونيوًًًًًيوليوًًًأغسطسًًًسبتمبرًًًًأكتوبرًًًنوفمبرًًًديسمبرًًًًًينايرًًًفبرايرًًًمار

دورة إعداد برنامج عمل الوزارة :اديـــالدليــــل  اإلرش
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المنسقيكومرادعةتدقيق

والمتابعةالتخطيطب دارة

 الاترونوبريدمذارةاستدم

  العملبرنامجب عدادللبدع

(أغسطس–ابريل)الفترة

اعتماد برنامج العمل مك اإلشرا ييك-
ووايل القطاع 

اعتماد إدارة التخطيط والمتابعة       -

التخطيطإدارةمنسقيكتواصل

اتالقطاعاتصالمباطماوالمتابعة

اإلعدادب رشادات

مكالموحدالنموذ تعبئة
ييكوالمعنا تصالمباطقبل
القطاعمك

يرتقرالتخطيطلدنةواعتمادعر 

ا الوزارةعملبرنامجإعداد تزامنا

الميزانيةمشروعما

الية إعداد برنامج عمل الوزارة :اديـــالدليــــل  اإلرش
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خطة العمل  ا عتماداتالبطاقة التعريفية

ماونات النموذ  الموحد إلعداد برنامج عمل الوزارة :اديـــالدليــــل  اإلرش
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البطاقة التعريفية

نوع العمل الرمز التن يم 

اسم القطاع  اسم اإلدارة اسم العمل

المدير

مابط ا تصال

المنسق

رقم الفريق اسم  ريق العمل

الرؤية 

الرسالة 

غاية

 دف

الميزانية الالية 
(ك.د)

(ك.د)الميزانية للسنة المالية 

بمدرد تعبئة الرمز -ونًالورديًيتمًتعبئةًالبطاقةًالتعريفيةًمنًقبلًضباطًاالتصالًوالمعنيينًمنًالقطاعًويتمًتعبئةًالحقولًبالل: البطاقة التعريفية

ا  . التن يم  لخطة عمل اإلدارة يتم تعبئة الحقول باللوك األبي  تلقائيا

النموذجًالموحد- Excel

(1)البطاقة التعريفية -أو ا   :اديـــالدليــــل  اإلرش
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غالف البطاقةًالتعريفية الملخصًالتنفيذي خطةًالعمل (إنًوجد)خطةًفريقًعملً اعتمادات



البطاقة التعريفية

نوع العمل (الرمزًالتنظيميًلإلدارة) الرمز التن يم 

اسم القطاع  اسم اإلدارة اسم العمل

(البريدًاإللكترونيًلمديرًاإلدارة) (رقمًهاتفًمديرًاإلدارة) (اسمًمديرًاإلدارة) المدير

(البريدًاإللكترونيًلضابطًاالتصال) (رقمًهاتفًضابطًاالتصال) (اسمًضابطًاتصالًاإلدارة) مابط ا تصال

(البريدًاإللكترونيًللمنسق) (رقمًهاتفًالمنسق) (اسمًمنسقًإدارةًالتخطيطًوالمتابعة) المنسق

(اختياريًإنًوجد) رقم الفريق (اختياريًإنًوجد) اسم  ريق العمل

الرؤية 

الرسالة 

(أهدافًواسعةًتتأثرًبمتغيراتًخارجيةًمتعددة،ًتأملًالمؤسسةًأنًتحققهاًعلىًالمدىًالبعيدًفيًسبيلًالوصولًلرؤيتها) غاية

(هوًماًتسعىًإليهًالقطاعاتًواإلداراتًأمالًفيًالوصولًإلىًالغاياتًالتيًأسستًمنًأجلها)  دف

(الميزانيةًالكليةًللمشروعًوالتيًتمتدًحتىًانتهاءًتنفيذه) الميزانية الالية 
(ك.د)

(الميزانيةًالتقديريةًلألعمالًالتشغيلية) (ك.د)الميزانية للسنة المالية 

يتمًتعبئةًالبطاقةًالتعريفيةًمنًقبلًضباطًاالتصالًوالمعنيينًمنًالقطاعًًًًً: البطاقة التعريفية

النموذجًالموحد- Excel

(2)البطاقة التعريفية -أو ا   :اديـــالدليــــل  اإلرش
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غالف البطاقةًالتعريفية الملخصًالتنفيذي خطةًالعمل (إنًوجد)خطةًفريقًعملً اعتمادات



البطاقة التعريفية إلدارة التخطيط والمتابعة 

أعمالًتشغيليةً نوع العمل 9400 الرمز التن يم 

قطاعًالشئونًاإلداريةً اسم القطاع  إدارةًالتخطيطًوالمتابعة اسم اإلدارة أعمالًتشغيليةً اسم العمل

kmutawa@mof.gov.kw 5045 خلودًالمطوعً المدير

aabbad@mof.gov.kw 7132 عبدهللاًالعبادً مابط ا تصال

Sahmad@mof.gov.kw 7562 سارةًأحمد المنسق

رقم الفريق الًيوجد اسم  ريق العمل

نعملًأنًنكونًمنظمةًحكوميةًعصريةًأكثرًاحترافيةً الرؤية 

وإعادةًوفيرًاالنفاقًاالستثماريًالتنموي،وتنحوًاستقرارًماليًواقتصاديًلتحقيقًاألهدافًالتنمويةًواالستراتيجيةًللدولة،ًمنًخاللًدورهاًفيًوضعًالسياساتًالماليةًواالقتصادًالكلي
الحديثةلمعلوماتيًمنًخاللًتطبيقًنظمًاالدارةواهيكلةًالنظامًالماليًبالدولة،ًودعمًالشفافيةًوتنميةًالتعاونًعلىًالمستويينًاالقليميًوالدوليًوالعملًعلىًالتطويرًالمؤسسيًوالتنظيمي

الرسالة 

.يةلعلميًعلىًكافةًالمستوياتًاإلدارطًاتطويرًدورًالنشاطًالتخطيطيًبالوزارةًمعًاالهتمامًبالتخطيطًاالستراتيجيًورفعًكفاءةًالكوادرًالتخطيطيةًوتعميقًثقافةًوممارساتًالتخطي غاية

بناءًنظامًمتطورًللتخطيطًاالستراتيجيًوإدارةًالجودةًالشاملة-2تعزيزًأهميةًالتخطيطًاالستراتيجيًبالوزارةً-1  دف

- الميزانية الالية 
(ك.د)

ك.د20.000 (ك.د)الميزانية للسنة المالية 

:  مثال توميح  لصفحة البطاقة التعريفية إلدارة التخطيط والمتابعة

النموذجًالموحد- Excel

(3)البطاقة التعريفية -أو ا   :اديـــالدليــــل  اإلرش
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غالف البطاقةًالتعريفية الملخصًالتنفيذي خطةًالعمل (إنًوجد)خطةًفريقًعملً اعتمادات



يليوفيما،والتكاليفالعملفرقوخططوالتنمويةالتطويريةوالمشاريعالتشغيليةالخططإلعدادومعتمدموحدنموذجوفقتعد:العملخطة

:العمللخطةالموحدالنموذجمكوناتنعرض

النموذجًالموحد- Excel

المدح ات 
نسبة اإلنداز  تاريخ انتهاع  تاريخ البدع 

الحالة
الوزك 
النسب 

المسؤول األنشطة م
الفعل  المخطط الفعل /المتوقا المخطط  الفعل  المخطط 

00.0% 00.0% 00.0% اإلدراع 
األول 

00.0% 00.0% 00.0% 1

00.0% 00.0% 00.0% 2

00.0% 00.0% 00.0% 3

00.0% 00.0% 00.0% 4

00.0% 00.0% 00.0% 5

00.0% 00.0% 00.0% 6

:الرمز التن يم 

(:  المخطط)تاريخ بدع 

(:  الفعل )تاريخ بدع 

(:  المخطط)تاريخ انتهاع 

(:  الفعل )تاريخ انتهاع 

:تاريخ التقرير

: السن  المالية

:  ترة التقرير

00.0%(: المخطط)نسبة اإلنداز 

00.0%(: الفعل )نسبة اإلنداز 
: الحالة

خطة عمل

(اخترمك القائمة)
( اخترمك القائمة)

ا   :اديـــالدليــــل  اإلرش (1)خطة العمل-ثانيا

غالف الملخصًالتنفيذي (إنًوجد)خطةًفريقًعملً البطاقةًالتعريفيةخطةًالعملاعتمادات
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المدح ات 
نسبة اإلنداز  تاريخ انتهاع  تاريخ البدع 

الحالة
الوزك 
النسب 

المسؤول األنشطة م
الفعل  المخطط الفعل /المتوقا المخطط  الفعل  المخطط 

00.0% 00.0% 00.0% اإلدراع 
األول 

00.0% 00.0% 00.0% 1

00.0% 00.0% 00.0% 2

00.0% 00.0% 00.0% 3

00.0% 00.0% 00.0% 4

00.0% 00.0% 00.0% 5

00.0% 00.0% 00.0% 6

:الرمز التن يم 

(:  المخطط)تاريخ بدع 

(:  الفعل )تاريخ بدع 

(:  المخطط)تاريخ انتهاع 

(:  الفعل )تاريخ انتهاع 

:تاريخ التقرير

: السن  المالية

:  ترة التقرير

00.0%(: المخطط)نسبة اإلنداز 

00.0%(: الفعل )نسبة اإلنداز 
: الحالة

خطة عمل

(اختيار السنة المالية)
(اختيار الربا سنوي)

نهااًهوًالعمليةًالتيًيتفرعًع:ًاإلجراء
عددًمنًاألنشطةًلتنفيذًاإلجراء

ينااادرجًتحاااتًكااالًإجاااراءً:ًاألنشاااطة

عااددًماانًاألنشااطة،ًوهاايًعااددًماانً

نفياااذًالخطاااواتًالمتسلسااالةًالمتبعاااةًلت
اإلجراء

ةًإدراجًالفتر

الزمنيااااااااااااااةً

التقديريااااااااااة

المخطااطًلهاااً

النتهااااءًكااالً

نشااطًمادرجً

فااااايًخطاااااةً
العمل

ةًإدراجًالفتر

الزمنيااااااااااااااةً

التقديريااااااااااة

المخطااطًلهاااً

لباااااادءًكاااااالً

نشااطًمادرجً

فااااايًخطاااااةً
العمل

:المساااائول

إدراجًاسمً

المساااااؤولً

-موظفً)
(قسم

(إدرا  تاريخ انتهاع المخطط)

(إدرا  تاريخ بدع المخطط)

ا   :اديـــالدليــــل  اإلرش (2)خطة العمل-ثانيا

غالف الملخصًالتنفيذي (إنًوجد)خطةًفريقًعملً البطاقةًالتعريفيةخطةًالعملاعتمادات

النموذجًالموحد- Excel
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:  مثال توميح  لنموذ  إعداد خطة عمل إدارة التخطيط والمتابعة  يتم تعبئة الحقول المشار إليها اما  و مبيك    المثال اآلت 

النموذجًالموحد- Excel

المدح ات 
نسبة اإلنداز  تاريخ انتهاع  تاريخ البدع 

الحالة
الوزك 
النسب 

المسؤول األنشطة م
الفعل  المخطط الفعل /المتوقا المخطط  الفعل  المخطط 

00.0% 00.0% 2018/4/26 2018/4/04 100% رئيس قسم 
الخطط والبرامج

2019)إعداد برنامج عمل الوزارة للعام 
-2020)

اإلدراع 
األول 

00.0% 00.0% 2018/4/09 2018/4/04 22% محمدًعبدهللا إرسااالًمااذكرةًللقطاعاااتًإلعاادادًبرنااامجً
عملًالوزارةًعلىًنظامًنجاح

1

00.0% 00.0% 2018/4/22 2018/4/09 60% سارةًأحمد اعااتًالتنسيقًمعًضباطًاالتصالًمنًالقط
لمناقشةًالمالحظاتًواالستفساراتً

2

00.0% 00.0% 2018/4/26 2018/4/22 18% خالدًعلي اعتماااااادًبرناااااامجًعمااااالًالاااااوزارةًمااااانً

القطاعااااااااتًالمعنياااااااةًوادارةًالتخطااااااايطً
والمتابعة

3

:الرمز التن يم 

(:  المخطط)تاريخ بدع 

(:  الفعل )تاريخ بدع 

(:  المخطط)تاريخ انتهاع 

(:  الفعل )تاريخ انتهاع 

:تاريخ التقرير

: السن  المالية

:  ترة التقرير

00.0%(: المخطط)نسبة اإلنداز 

00.0%(: الفعل )نسبة اإلنداز 
: الحالة

األعمال التشغيلية إلدارة التخطيط والمتابعة

2019/3/31

2018/4/01 إعدادًبرنامجًالعمل

2019/2018

ا   :اديـــالدليــــل  اإلرش (3)خطة العمل-ثانيا

غالف الملخصًالتنفيذي (إنًوجد)خطةًفريقًعملً البطاقةًالتعريفيةخطةًالعملاعتمادات
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النموذجًالموحد- Excel

:يقوم مابط ا تصال باستيفاع ا عتمادات الخاصة بخطة العمل مك قبل المختصيك    اإلدارة و قا للنموذ  اآلت : ا عتمادات

رئيسًالفريق/ًمديرًالمشروعً/ًمديرًاإلدارةً ضابطًاالتصالًللقطاعً الوكيلًالمختصً

مسؤولًالشئونًالماليةً إدارةًالتخطيطًوالمتابعة–منسقًالمتابعةً إدارةًالتخطيطًوالمتابعة-رئيسًالقسمً/المراقب

خاص ب دارة التخطيط والمتابعة 

ا   :اديـــالدليــــل  اإلرش (1)ا عتمادات –ثالثا

غالف الملخصًالتنفيذي البطاقةًالتعريفيةخطةًالعمل(إنًوجد)خطةًفريقًعملً اعتمادات
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النموذجًالموحد- Excel

:مثال توميح   عتماد خطة عمل إدارة التخطيط والمتابعة  اما  و مبيك    المثال اآلت 

خاص ب دارة التخطيط والمتابعة 

غالف الملخصًالتنفيذي البطاقةًالتعريفيةخطةًالعمل(إنًوجد)خطةًفريقًعملً اعتمادات

ا   :اديـــالدليــــل  اإلرش (2)ا عتمادات –ثالثا
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ا والعملخطةإعدادخدلاإلداراتمع ممكوالمتاررةالشائعةالمدح اتمكعدداا يل  يماسنعر   قا

:التاليةللماونات

واألنشطةاإلدراعات

المسؤول

(المخطط)وا نتهاعالبدعتاريخ

المدح ات المتاررة وايفية تد يها  :اديـــالدليــــل  اإلرش
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األنشطة م

تلبية احتيادات الو ود الرسمية بالوزارة  اإلدراع األول 

توفيرًهداياًللوفودًالرسميةً 1

2

3

4

األنشطة م

تلبية احتيادات الو ود الرسمية بالوزارة  اإلدراع األول 

توفيرًهداياًللوفودًالرسميةً 1

توفيرًمطبوعاتًللوفودًالرسميةً 2

توفيرًسياراتًللوفودًالرسميةً 3

حجزًالفنادقًللوفودًالرسميةً 4

الوفوداحتياجاتتوفيرهواإلجراءأننالحظ

بيتلالتياألنشطةمنالمزيدويتطلبالرسمية

الختصاصاتوفقا ًالرسميةالوفوداحتياجات

واحدنشاطسوىإدراجيتملمأنهإالاإلدارة،

.(الرسميةللوفودهداياتوفير)

ة إما ة المزيد مك األنشط: الحل

ذات العدقيييييييييية باختصاصييييييييييات 

اإلدارة  اما  و مبيك  ي  المثيال
:اآلت 

واألنشطةاإلدراعات:أو ا 

اإلدارةاختصاصاتمعواألنشطةاإلجراءاتتنسجمأن

(1)المدح ات والتعليمات   :اديـــالدليــــل  اإلرش
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األنشطة م

تنمية مهارات وخبرات العامليك    اإلدارة اإلدراع 
األول 

إشراكًالموظفينًفيًدوراتًداخليةً 1

إشراكًالموظفينًفيًدوراتًخارجًالدولةً 2

3

4

األنشطة م

تنمية مهارات وخبرات العامليك باإلدارة  اإلدراع 
األول 

المشاركةًفيًالبرامجًالمدرجةًضمنًخطةًالتدريبًالسنوية 1

المشاركةًفيًالبرامجًالمحليةًالتيًتنظمهاًجهاتًخارجية 2

لىًالمشاركةًفيًالمهماتًالرسميةًواعدادًتقاريرًبشأنهاًوارسالهاًا
ادارةًالتدريب

3

متطلباتًدراسةًوتحديدًاالحتياجاتًالتدريبيةًللعاملينًباإلدارةًوفق
2018/2017تطويرًاالداءًالوظيفيًللسنةًالماليةً

4

لتدريبًالمرسلًمنًادارةًاتعبئةًكشفًحصرًاالحتياجاتًالتدريبية

-برامجًفنيةًتخصصيه-برامجًمهاراتًاداريةً)والذيًيتضمنً

ةًوارسالهًالىًادارةًالتدريبًللسنةًالمالي(ًبرامجًالحاسبًاآللي
2018/2017

5 فيموظتدريببإجراءالمرتبطةاألنشطةأننالحظ

العملإجراءاتعنومختلفةصحيحةغيراإلدارة

لالطالع)اإلداراتعلىتعميمهاتمالتيالموحدة

عملإجراءات):مثلالموحدةالعملإجراءعلى

(وغيرهاالتدريب

ا لتييزام بيي دراعات العمييل : الحييل

  الموحدة المتعلقة بي دراع تيدري

ميييو ف  اإلدارة وو يييق الفتيييرات 

الزمنييية المحييددة لهييا  امييا  ييو 

:مبيك    المثال اآلت 

واألنشطةاإلدراعات:أو ا 

دليلفي(الموحدةالعملإجراءات)ملفأنظر(وغيرهاالممارسةالمناقصة،التدريب،):مثللألنشطةالموحدةالعملإجراءاتإدراج

نجاحنظامعلىالمدرجالمستخدم

(2)المدح ات والتعليمات   :اديـــالدليــــل  اإلرش
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األنشطة م

ادتماعات اللدنة الدائمة للشئوك المالية واإلدارية بدول 
مدلس التعاوك 

اإلدراع األول 

اإلعدادًوالتحضيرًودراسةًمشروعًجدولًأعمالًاجتماعً

لتعاونًاللجنةًالدائمةًللشئونًالماليةًواإلداريةًبدولًمجلسًا
(89ًً)

1

المشاركةًفيًاجتماعًاللجنةًالدائمةًللشئونًالماليةً
واإلدارية

2

ونًإعدادًتقريرًحولًنتائجًاجتماعًاللجنةًالدائمةًللشئ
(89)الماليةًواإلداريةًبدولًمجلسًالتعاونً

3

لدائمةًمتابعةًتنفيذًالقراراتًالصادرةًعنًاجتماعًاللجنةًا
(89ًً)للشئونًالماليةًواإلداريةًبدولًمجلسًالتعاونً

4

األنشطة م

متابعة تنفيذ قرارات قمة مدلس التعاوك لدول الخليج 
العربية ولدنة التعاوك المالية 

اإلدراع األول 

اإلعدادًوالتحضيرًالجتماعاتًاللجنةًالدائمة 1

المشاركةًفيًاجتماعاتًاللجنةًالدائمةً 2

فيذًًإعدادًالمخاطباتًالالزمةًللدولًالمعنيةًحولًمتابعةًتن
القراراتً

3

القيامًبزياراتًرسميةًللدولًالمعنيةً 4

إعدادًالتقاريرًالالزمةًباالجتماعاتًوالزيارات 5

اجتماعااااتًاللجناااةًالدائماااةًللشاااؤونًالمالياااةً)نالحاااظًأنًاإلجاااراءً

تًواالجتماعااتًهايًوسايلةًوليسا(ًواإلداريةًبادولًمجلاسًالتعااون

هادفًغاية،ًلذلكًمنًاألفضالًالتركيازًفايًصاياغةًاإلجاراءًعلاىًال

.منًهذهًاالجتماعاتًوإدراجًعددًمنًاألنشطةًالتيًتحققًاإلجراء

واألنشطةاإلدراعات:أو ا 

منهاالهدفأوالغايةعنيعبربشكلاإلجراءاتصياغةيتمأن

إدرا  الهيييييدف ميييييك  يييييذ  : الحيييييل

ا دتماعييييات  يييي  خانيييية اإلدييييراع 

وإدرا   عييييييييدد مييييييييك األنشييييييييطة 

المتنوعة والمنسدمة ميا اإلديراع 

:اما  و مبيك    المثال اآلت 

(3)المدح ات والتعليمات   :اديـــالدليــــل  اإلرش
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األنشطة م

تحقيق الدودة والتمييز    تقديم الخدمة  اإلدراع األول 

لمختلفةًالنشرًالمباشرًللمعلوماتًباستخدامًوسائلًاإلعالنًا
فيًتوجيهًالجمهورً

1

2

3

4

األنشطة م

تحقيق الدودة والتمييز    تقديم الخدمة  اإلدراع األول 

لمختلفةالنشرًالمباشرًللمعلوماتًباستخدامًوسائلًاإلعالنًا 1

تعزيزًالعالقاتًمعًالمتعاملينً 2

قياسًمستوىًرضاًالمتعاملينًعنًالخدمةً 3

تبسيطًإجراءاتًالعملًوتحديثًالنماذجً 4

التحولًااللكترونيًللخدماتًالمقدمة 5

إنشاءًموقعًاإللكترونيًلإلدارةً 6 فيوالتميزالجودةتحقيقهواإلجراءأننالحظ

عمالواألاألنشطةمنالكثيرويتطلبالخدمةتقديم

نجداللكناإلجراء،هذامضمونمعينسجمبما

اهذحولبسيطةجزئيةيتناولواحدنشاطسوى

.اإلجراء

ة إما ة المزيد مك األنشط: الحل

ذات العدقيية بيياإلدراع  امييا  ييو 
:مبيك    المثال اآلت 

واألنشطةاإلدراعات:أو ا 

اإلجراءطبيعةمعتنسجمتفصيليةبأنشطةاجراءكليرتبطأن

(4)المدح ات والتعليمات   :اديـــالدليــــل  اإلرش
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األنشطة م

إعداد تعليمات حصر وتصنيف األصول غير المتداولة 
غير المالية

اإلدراع 
األول 

إعدادًالتعليماتًبشكلًنهائي 1

عرضًالمسودةًعلىًالقطاعاتًالمعنيةًداخلًالوزارةً 2

إعدادًالمسودةًاألولىًللتعليمات 3

دراسةًالمالحظاتًالواردةًمنًالقطاعاتًالمعنيةًداخلً
الوزارة

4

ىبحثًوجمعًودراسةًالبياناتًالخاصةًباألصولًاألخر 5

اولةًمعًدمجًتعليماتًتصنيفًوترميزًاألصولًغيرًالمتد
تعليماتًحصرًاألصولًالثبتة

6

إدرا  األنشييطة المرتبطيية : الحييل

ق بييياإلدراع بشيييال متسلسيييل و ييي

أولويات التنفيذ

واألنشطةاإلدراعات:أو ا 

األنشطةتسلسل

األنشطة م

إعداد تعليمات حصر وتصنيف األصول غير المتداولة 
غير المالية

اإلدراع 
األول 

ىبحثًوجمعًودراسةًالبياناتًالخاصةًباألصولًاألخر 1

اولةًمعًدمجًتعليماتًتصنيفًوترميزًاألصولًغيرًالمتد
تعليماتًحصرًاألصولًالثبتة

2

إعدادًالمسودةًاألولىًللتعليمات 3

عرضًالمسودةًعلىًالقطاعاتًالمعنيةًداخلًالوزارةً 4

دراسةًالمالحظاتًالواردةًمنًالقطاعاتًالمعنيةًداخلً
الوزارة

5

إعدادًالتعليماتًبشكلًنهائي 6

متسلسلبشكلاألنشطةترتيبعدمنالحظ

.ومنطقي

(5)المدح ات والتعليمات   :اديـــالدليــــل  اإلرش
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تاريخ انتهاع  تاريخ البدع 
المسؤول األنشطة م

الفعل /المتوقا المخطط  الفعل  المخطط 

2018/4/26 2018/4/4 رئيسًقسمًالخططً
والبرامج

(2020-2019)إعداد برنامج عمل الوزارة للعام  اإلدراع األول 

2018/4/9 2018/4/4 رئيسًقسمًالخططً
والبرامجً

إرسالًمذكرةًللقطاعاتًإلعدادًبرنامجًعملًالوزارةًعلىًنظام
نجاح

1

2018/4/22 2018/4/9 سارةًأحمد التنسيقًمعًالمختصينًمنًالقطاعاتًلمناقشةًالمالحظات
واالستفساراتً

2

2018/4/26 2018/4/22 سارةًأحمد اعتمادًبرنامجًعملًالوزارةًمنًالقطاعاتًالمعنيةًوادارةً
التخطيطًوالمتابعة

3

واألنشطةاإلدراعات:أو ا 

المخططبدءريختاإدراجيتمحيثباإلجراء،المرتبطةلألنشطةالزمنيةللفتراتشاملةتكونأنلإلجراءالزمنيةالفترةإدراجعنديراعى

:التاليالمثالفيكمااألخير،للنشاطاالنتهاءتاريخوإدراجاألولللنشاط

(6)المدح ات والتعليمات   :اديـــالدليــــل  اإلرش
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المسؤول األنشطة م

-2019)إعداد برنامج عمل الوزارة للعام 
2020)

اإلدراع 
األول 

إرسالًمذكرةًللقطاعاتًإلعدادًبرنامجًعملً
الوزارةًعلىًنظامًنجاح

1

شةًالتنسيقًمعًالمختصينًمنًالقطاعاتًلمناق
المالحظاتًواالستفساراتً

2

ةًاعتمادًبرنامجًعملًالوزارةًمنًالقطاعاتًالمعني
.ليةوادارةًالتخطيطًوالمتابعةًوًإدارةًالشؤونًالما

3

المسؤول األنشطة م

-2019)إعداد برنامج عمل الوزارة للعام 
2020)

اإلدراع 
األول 

سارةًأحمد إرسالًمذكرةًللقطاعاتًإلعدادًبرنامجًعملً
الوزارةًعلىًنظامًنجاح

1

جاسمًمحمد شةًالتنسيقًمعًالمختصينًمنًالقطاعاتًلمناق
المالحظاتًواالستفساراتً

2

محمدًعبدهللا ةًاعتمادًبرنامجًعملًالوزارةًمنًالقطاعاتًالمعني
.ليةوادارةًالتخطيطًوالمتابعةًوًإدارةًالشؤونًالما

3

ال تحدييد المسيؤوليات بشي: الحل

دقييييييق ميييييك خيييييدل إدرا  اسيييييم 

المو ف أو رئيس القسم اما  و

:مبيك    المثال اآلت 

ا  المسؤول:ثانيا

يتوجبًتحديدًالمسؤولينًعنًتنفيذًاإلجراءاتًواألنشطةًعلىًمستوىًموظفًأوًرئيسًقسم،ًكماًيمكنًفيًحاالتًمبررة

تحديدًالمسؤوليةًعلىًمستوىًمراقبًأوًمديرًإدارة(ًكاالعتمادًعلىًسبيلًالمثال)

رئيس قسم 
الخطط والبرامج

نالحظًعدمًتحديدًالمسؤول

(7)المدح ات والتعليمات   :اديـــالدليــــل  اإلرش
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تاريخ انتهاع  تاريخ البدع 

الفعل /المتوقا المخطط  الفعل  المخطط 

2018/4/26 2018/4/4

2018/4/9 2018/4/4

2018/4/22 2018/4/9

2018/4/26 2018/4/22

تاريخ انتهاع  تاريخ البدع 

الفعل /المتوقا المخطط  الفعل  المخطط 

2019/3/31 2018/4/1

2019/3/31 2018/4/1

2019/3/31 2018/4/1

2019/3/31 2018/4/1

ة توزييييا الفتيييرات الزمنيييي: الحيييل

لإلدييييييراعات واألنشييييييطة و ييييييق 

اما طبيعة العمل وموسم تنفيذ  

: و مبيك    المثال التال 

ا  (المخطط)وا نتهاعالبدعتاريخ:ثالثا

اسااتثنائيةًيتوجاابًمراعاااةًتفصاايلًالفتااراتًالزمنيااةًوفقاااًلطبيعااةًاألنشااطةًومواساامًالعماالًفيهااا،ًوعاادمًإدراجًساانةًكاملااةًلألنشااطةًإالًفاايًحاااالت

.ومبررةًووفقًمتطلباتًالعمل

نالحظًإدراجًفتراتًزمنيةًلمدةًسنةًكاملةً

(8)المدح ات والتعليمات   :اديـــالدليــــل  اإلرش
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اديـــالدليــــل  اإلرش

ا  ةمتابعة برنامج عمل الوزار: ثانيا

ـل التخطيـط ليـس خيـاراً إضافيـاً ب
حاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ضروريــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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س روح التنيا تعزيز
  بيك ا دارات للسيع

نحيييييييييييو تحسييييييييييييك 
.مستويات اإلنداز

م المسييا مة  يي  تقيييي
أداع العيييييامليك  ييييي  
اإلدارة و قييييييييييييييييييييييا 
لمسييييتويات اإلنديييياز

.   خطة العمل

معر ييييييية ومتابعييييييية 
أعمييييال اإلدارة مييييك 

القيييييييييييادييك قبييييييييييل 
واإلشييييييرا ييك  يييييي 

.الوزارة

قييياس مسييتوى أداع
إدارات الييييييييييييييوزارة 

عملهيييا ميييك بيييرامجل
خيييييييييييدل تقيييييييييييارير 

.المتابعة

4 3 2 1

أ مية متابعة برنامج عمل الوزارة  :اديـــالدليــــل  اإلرش
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سأبريلًًًمايوًًًيونيوًًًًًيوليوًًًأغسطسًًًسبتمبرًًًًأكتوبرًًًنوفمبرًًًديسمبرًًًًًينايرًًًفبرايرًًًمار

1/1–3/31 10/1–12/31 7/1–9/30 4/1–6/30

بداية السنة المالية

4/1

نهاية السنة المالية

3/31

دورة متابعة برنامج عمل الوزارة  :اديـــالدليــــل  اإلرش
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تيييدقيق ومرادعييية المنسيييقيك

ــــةب دارة التخطيط والمتابعــ

ن  استدم مذارة وبريد الاترو

عمـلللبدع بمتابعــة برنامـج ال

مكالعملبرنامجاعتماد-
ــاعالقطـــــووايـــلاإلشرا يــيك

عةوالمتابالتخطيطإدارةاعتماد-

تواصييييييل منسييييييقيك إدارة التخطيييييييط 

والمتابعييييييية ميييييييا ميييييييباط اتصيييييييال 

القطاعات

تعبئييية النميييوذ  الموحيييد ميييك 
يييك قبل مباط ا تصال والمعن

مك القطــــــــاع 

عييييييير  واعتمييييييياد لدنييييييية 

التخطيييييييط تقرييييييير متابعيييييية 

برنامــــــــج عمــــل الـوزارة

الية متابعة برنامج عمل الوزارة  :اديـــالدليــــل  اإلرش
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ا عتماداتالملخص التنفيذيخطة العمل 

ماونات النموذ  الموحد لمتابعة برنامج عمل الوزارة  :اديـــالدليــــل  اإلرش
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.سنويلربالالمتابعة تراتخدلالتاليةالحقولتعبئةيتم:العملخطةنموذ 

النموذجًالموحد- Excel

المدح ات 
نسبة اإلنداز  تاريخ انتهاع  تاريخ البدع 

الحالة
الوزك 
النسب 

المسؤول األنشطة م
الفعل  المخطط الفعل /المتوقا المخطط  الفعل  المخطط 

100% 100% 2018/7/02 2018/4/04 100% إعداد برنامج عمل الوزارة للعام 
(2019-2020)

اإلدراع 
األول 

100% 100% 2018/4/09 2018/4/04 20.8% محمدً
عبدهللا

إرساااااالًماااااذكرةًللقطاعااااااتًإلعااااادادً
برنامجًعملًالوزارةًعلىًنظامًنجاح

1

100% 100% 2018/4/22 2018/4/09 54.1% سارةً
أحمد

التنساااايقًمااااعًضااااباطًاالتصااااالًماااانً
القطاعاتًلمناقشةًالمالحظات

2

100% 100% 2018/4/26 2018/4/22 16.7% جاسمً
محمد

اعتماااادًبرناااامجًعمااالًالاااوزارةًمااانً
القطاعاتًالمعنية

3

100% 100% 2018/7/02 2018/6/30 8.33% خالدًعلي عرضًواعتمادًبرنامجًعملًالوزارة 4

األعمال التشغيلية إلدارة التخطيط والمتابعة

رئس قسم 
الخطط

:الرمز التن يم 

(:  المخطط)تاريخ بدع 

(:  الفعل )تاريخ بدع 

(:  المخطط)تاريخ انتهاع 

(:  الفعل )تاريخ انتهاع 

:تاريخ التقرير

: السن  المالية

:  ترة التقرير

00.0%(: المخطط)نسبة اإلنداز 

00.0%(: الفعل )نسبة اإلنداز 
: الحالة

2019/3/31

2018/4/01
(إدرا  تاريخ بدع الفعل )

(ادرا  تاريخ نهاية الربا)

(اختيار السنة المالية)
(اختيار الربا سنوي)

(إدرا  تاريخ انتهاع الفعل )

:ًالفعلاااااااااااااااي

إدراجًتاااريخ

يًالباادءًالفعلاا

فااااااايًتنفياااااااذ

مًاألنشطةًويت

خاللًفتارات

المتابعااااااااااااااةً

ةالربعًسنوي

:ًالمتوقااااااااااااااع

التاااااااااااااااااريخً

ذًنفياالمتوقعًلت

.ًالنشاط

يخًتار:ًالفعلي

اإلنجااااااااااااااااازً
شاطالفعليًللن

إدراجًمالحظاتً

حولًاإلنجاز،ً

إنًوأسبابًاالستباق

وجدًًومبرراتً

التأخيرًمعًذكرً

المتسببًوالحلول

المقترحة

عند بداية الخطوة يد  تعبئة التاريخ : مدح ة
(الفعل /المتوقا)

(1)خطة العمل -أو ا   :اديـــالدليــــل  اإلرش

غالف الملخصًالتنفيذي (إنًوجد)خطةًفريقًعملً البطاقةًالتعريفيةخطةًالعملاعتمادات
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:  متابعة خطة عمل إدارة التخطيط والمتابعة  يتم تعبئة الحقول المشار إليها اما  و مبيك    المثال اآلت مثال توميح  لنموذ 

النموذجًالموحد- Excel

المدح ات 
نسبة اإلنداز  تاريخ انتهاع  تاريخ البدع 

الحالة
الوزك 
النسب 

المسؤول األنشطة م
الفعل  المخطط الفعل /المتوقا المخطط  الفعل  المخطط 

75% 75% 2018/8/01 2018/7/02 2018/4/01 2018/4/04 100% إعداد برنامج عمل الوزارة للعام 
(2019-2020)

اإلدراع 
األول 

تاااااااامًارسااااااااالًمااااااااذكرةً

للقطاعااااااااااااتًبتااااااااااااريخً

2018/4/03

75% 75% 2018/4/03 2018/4/09 2018/4/01 2018/4/04 20.8% محمدً
عبدهللا

إرساااااالًماااااذكرةًللقطاعااااااتًإلعااااادادً
برنامجًعملًالوزارةًعلىًنظامًنجاح

1

صاينًتمًالتنسيقًماعًالمخت

منًالقطاعات

75% 75% 2018/4/22 2018/4/22 2018/4/09 2018/4/09 54.1% سارةً
أحمد

التنساااايقًمااااعًضااااباطًاالتصااااالًماااانً
القطاعاتًلمناقشةًالمالحظات

2

تأخرًاإلداراتًفيًالرد 75% 75% 2018/6/30 2018/4/26 2018/4/22 2018/4/22 16.7% جاسمً
محمد

اعتماااادًبرناااامجًعمااالًالاااوزارةًمااانً
القطاعاتًالمعنية

3

تأخرًبعاضًاإلداراتًفاي

اعتمادًبرنامجًعملهم

75% 75% 2018/8/01 2018/7/02 2018/7/18 2018/6/30 8.33% خالدًعلي عرضًواعتمادًبرنامجًعملًالوزارة 4

:الرمز التن يم 

(:  المخطط)تاريخ بدع 

(:  الفعل )تاريخ بدع 

(:  المخطط)تاريخ انتهاع 

(:  الفعل )تاريخ انتهاع 

:تاريخ التقرير

: السن  المالية

:  ترة التقرير

75%(: المخطط)نسبة اإلنداز 

75%(: الفعل )نسبة اإلنداز 
: الحالة

األعمال التشغيلية إلدارة التخطيط والمتابعة

2019/3/31

2018/4/01

رئيس قسم 
الخطط

2019/3/31

2018/4/01

2019/2018

(12/31-10/1)متابعةًالربعًالثالثً

2018/12/31

بل ألن  يقا  ق(  عل )التاريخ المدر   نا 

(2018/12/31)تاريخ التقرير 

(2)خطة العمل -أو ا   :اديـــالدليــــل  اإلرش

غالف الملخصًالتنفيذي (إنًوجد)خطةًفريقًعملً البطاقةًالتعريفيةخطةًالعملاعتمادات
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:  متابعة خطة عمل إدارة التخطيط والمتابعة  يتم تعبئة الحقول المشار إليها اما  و مبيك    المثال اآلت مثال توميح  لنموذ 

النموذجًالموحد- Excel

المدح ات 
نسبة اإلنداز  تاريخ انتهاع  تاريخ البدع 

الحالة
الوزك 
النسب 

المسؤول األنشطة م
الفعل  المخطط الفعل /المتوقا المخطط  الفعل  المخطط 

75% 75% 2019/3/31 2019/3/31 2018/4/01 2018/4/01 100% متابعة  برنامج عمل الوزارة 
(2020-2019)للعام 

اإلدراع 
األول 

75% 75% 2018/7/15 2018/7/15 2018/6/15 2018/6/15 20.8% محمدًعبدهللا متابعةًالربعًاالول 1

75% 75% 2018/9/15 2018/9/15 2018/8/15 2018/8/15 54.1% سارةًأحمد متابعةًالربعًالثاني 2

75% 75% 2018/12/31 2018/12/31 2018/12/15 2018/12/15 16.7% جاسمًمحمد متابعةًالربعًالثالث 3

00% 75% 2019/3/31 2019/3/31 2019/3/15 2019/3/15 8.33% خالدًعلي متابعةًالربعًالرابع 4

:الرمز التن يم 

(:  المخطط)تاريخ بدع 

(:  الفعل )تاريخ بدع 

(:  المخطط)تاريخ انتهاع 

(:  الفعل )تاريخ انتهاع 

:تاريخ التقرير

: السن  المالية

:  ترة التقرير

75%(: المخطط)نسبة اإلنداز 

75%(: الفعل )نسبة اإلنداز 
: الحالة

األعمال التشغيلية إلدارة التخطيط والمتابعة

2019/3/31

2018/4/01

رئيس قسم 
الخطط

2019/3/31

2018/4/01

2019/2018
(12/31-10/1)متابعةًالربعًالثالثً

2018/12/31

ة الخطو/إلنهاع اإلدراع( المتوقا)التاريخ المدر   نا 

ويعاس أي تأخير متوقا خدل الفترة 

(2018/12/31)

(2018/12/31)الخطوة / نتهاع اإلدراع(  عل )التاريخ المدر   نا 

(3)خطة العمل -أو ا   :اديـــالدليــــل  اإلرش

غالف الملخصًالتنفيذي (إنًوجد)خطةًفريقًعملً البطاقةًالتعريفيةخطةًالعملاعتمادات
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الد لة  اللوك  نسبة اإلنداز 

انااتًماعًأيًانًاإلنجازًفوقًالمستهدفًوينبغيًاجراءًمراجعةًللتحققًمنًدقةًالبي: أداع مستبق

ذكرًأسبابًاالستباقًً

> 100 %

أيًانًاإلنجازًضمنًالمستوىًالمستهدف: أداع ممتاز 80 – 100 %

أيًانًاإلنجازًأدنىًمنًالمستهدفًبشكلًطفيف: أداع ديد 60 – 79 %

أيًانًاإلنجازًأدنىًمنًالمستهدفًبشكلًكبير: أداع معيف < 60 %

:د  ت تقييم أداع خطة عمل اإلدارة

(4)خطة العمل -أو ا   :اديـــالدليــــل  اإلرش
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النموذجًالموحد- Excel

الملخص التنفيذي 

المدح ات والعقباتملخص األعمال 

توصيات إدارة التخطيط والمتابعة األنشطة التصحيحية

ا   :اديـــالدليــــل  اإلرش (1)الملخص التنفيذي -ثانيا

األنشطةوالعقبات،ظاتالمالحاألعمال،ملخص)سنويةالربعالمتابعةفتراتخاللالتنفيذيالملخصفيالتاليةالحقولتعبئةيتم:التنفيذيالملخص

(والمتابعةالتخطيطإدارةتوصياتالتصحيحية،

:تاريخ التقرير

:السن  المالية
:  ترة التقرير

(:المخطط)نسبة اإلنداز 

(:الفعل )نسبة اإلنداز 
: الحالة

:لرمز التن يم ا

(:المخطط)تاريخ بدع 

(:الفعل )تاريخ بدع 

(:المخطط)تاريخ انتهاع 

(:الفعل )تاريخ انتهاع 

غالف (إنًوجد)خطةًفريقًعملً البطاقةًالتعريفيةالملخصًالتنفيذياعتمادات خطةًالعملً

عنًتنفيذًيقومًضابطًاالتصالًبالتنسيقًمعًالمسؤولين

األنشاااطةًللحصاااولًعلاااىًملخاااصًحاااولً/اإلجاااراءات

األعمالًالمنجزة،ًوإدراجهًفيًهاذاًالحقالًفايًالموعادً

المحددًلكلًمتابعةًربعًسنوية

يًيااتمًفاايًهااذاًالحقاالًإدراجًالمالحظاااتًوالعقباااتًالتاا

أوًتتساااببًفااايًتاااأخيرًاإلنجاااازًلاااب  ً عضًتشاااكلًعائقاااا

اإلجراءاتًأوًاألنشطةًالمدرجةًفيًخطةًالعمل

ظاتًكتابةًالحلولًوالمقترحاتًالالزمةًلمعالجةًالمالح

والعقبات

يتوجاابًتعبئااةًهاااذاًالحقاالًفاايًحاااالًإدراجًعااددًمااانً

المالحظاتًوالعقبات

هاااذاًالحقااالًمخصاااصًللمنساااقينًمااانًإدارةًالتخطااايطً

والمتابعة
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النموذجًالموحد- Excel

الملخص التنفيذي 

المدح ات والعقباتملخص األعمال 

توصيات إدارة التخطيط والمتابعة األنشطة التصحيحية

ا   :اديـــالدليــــل  اإلرش (2)الملخص التنفيذي -ثانيا

:  مثال توميح  لنموذ  الملخص التنفيذي  يتم تعبئة الحقول المشار إليها اما  و مبيك    المثال اآلت 

2018/12/31: تاريخ التقرير

2019/2018:السن  المالية

(12/31-10/1)متابعة الربا الثالث :  ترة التقرير

75(: % المخطط)نسبة اإلنداز 

50(:% الفعل )نسبة اإلنداز 
: الحالة

9400: لرمز التن يم ا

2018/4/01(: المخطط)تاريخ بدع 

2018/4/01(: الفعل )تاريخ بدع 

2019/3/31(:  المخطط)تاريخ انتهاع 

2019/3/31(: الفعل )تاريخ انتهاع 

أنًيتمًتحديدًالمسؤولياتًبشكلًدقيق•

أنًيتمًتفصيلًالفتراتًالزمنية•
أنًيتمًإدراجًمالحظاتًحولًمستوىًالتنفيذ•

عًًًالتأخرًفيًالحصولًعلىًموافقةًإدارةًالفتوىًوالتشري•
عدمًوجودًمكاتبًللموظفينً•

2018/6/31صيانهًوتطويرًنظامًنجاحًللربعًاألولًبتاريخً•

إرسااالًمااذكرهًلجميااعًقطاعاااتًالااوزارةًلمتابعااةًالربااعًاألولً•

(2019/2018)لبرنامجًعملًالوزارةًللسنةًالماليةً

رةًالمتابعةًورفعًمساتوىًالخطاابًوًذلاكًبإرساالًماذكرةًًإلدا•

.ًًًًًالفتوىًوالتشريعًللحصولًعلىًالموافقة

.متابعةًإدارةًالشئونًاإلداريةًلتوفيرًمكاتبًللموظفين•

غالف (إنًوجد)خطةًفريقًعملً البطاقةًالتعريفيةالملخصًالتنفيذياعتمادات 42خطةًالعملً



النموذجًالموحد- Excel

:يقوم مابط ا تصال باستيفاع ا عتمادات الخاصة بخطة العمل مك قبل المختصيك    اإلدارة و قا للنموذ  اآلت : ا عتمادات

رئيسًالفريق/ًمديرًالمشروعً/ًمديرًاإلدارةً ضابطًاالتصالًللقطاعً الوكيلًالمختصً

مسؤولًالشئونًالماليةً إدارةًالتخطيطًوالمتابعة–منسقًالمتابعةً إدارةًالتخطيطًوالمتابعة-رئيسًالقسمً/المراقب

خاص ب دارة التخطيط والمتابعة 

ا   :اديـــالدليــــل  اإلرش (1)ا عتمادات –ثالثا

غالف الملخصًالتنفيذي البطاقةًالتعريفيةخطةًالعمل(إنًوجد)خطةًفريقًعملً اعتمادات
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النموذجًالموحد- Excel

:مثال توميح   عتماد خطة عمل إدارة التخطيط والمتابعة  اما  و مبيك    المثال اآلت 

خاص ب دارة التخطيط والمتابعة 

غالف الملخصًالتنفيذي البطاقةًالتعريفيةخطةًالعمل(إنًوجد)خطةًفريقًعملً اعتمادات

ا   :اديـــالدليــــل  اإلرش (2)ا عتمادات –ثالثا
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لالعمخططمتابعةخدلاإلداراتمع ممكوالمتاررةالشائعةالمدح اتمكعدداا يل  يماسنعر 

ا  :التاليةللماوناتو قا

(الفعلي)واالنتهاءالبدءتاريخ

المالحظاتإدراج

المدح ات المتاررة وايفية تد يها  :اديـــالدليــــل  اإلرش
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الحالةهذهفياألزرقباللونالحالةظهورأنحيثاألزرق،باللونالحالةظهورفي(المخطط)االنتهاءتاريختقديرسوءفيهتسببمانالحظ

.العملخطةإعدادخالل(المخطط)االنتهاءتاريخإدراجفيالدقةتوخيعدمإلىوإنمااإلنجازفياستباقإلىيعودال

خاللفيتم(طةالمخط)الزمنيةالفتراتتقديرسوءفيالمتمثلظهورهاسببأماسنويةالربعالمتابعةفتراتفيالمالحظةهذهتظهر:مدح ة

.العملخطةإعداد

تاريخ ا نتهاع  تاريخ البدع 
الحالة

الفعل /المتوقا المخطط  الفعل  المخطط 

2017/6/30 2018/3/31 2017/4/01 2017/4/01

2017/6/30 2018/3/31 2017/4/01 2017/4/01

2017/6/30 2018/3/31 2017/4/01 2017/4/01

2017/6/30 2018/3/31 2017/4/01 2017/4/01

زيييادة مسييتوى الدقيية : الحييل

ع  ييي  تقيييدير تييياريخ ا نتهيييا

المخطييط امييا  ييو مبيييك  يي  

:المثال اآلت 

تاريخ ا نتهاع  تاريخ البدع 
الحالة

الفعل /المتوقا المخطط  الفعل  المخطط 

2017/6/30 2018/3/31 2017/4/02 2017/4/02

2017/5/02 2017/5/02 2017/4/02 2017/4/02

2017/5/18 2017/5/18 2017/5/03 2017/5/03

2017/6/29 2017/6/29 2017/5/21 2017/5/21

(الفعل )وا نتهاعالبدعتاريخ:أو ا 

:االتيالمثالفيمبينهوكماالعمل،خطةاعدادفترةفيالزمنيةالفتراتتقديرسوءنتيجةاألزرقباللونالحالةظهور

(1)المدح ات والتعليمات   :اديـــالدليــــل  اإلرش
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المدح ات  الحالة  األنشطة م

تطوير ن ام نداح 
للتخطيط ا ستراتيد   

اإلدراع 
األول 

تحديثًبياناتًالنظامً 1

تطويرًوتحسينًنظامً
نجاحً

2

عقدًاجتماعاتًمعًإدارةً
مركزًالمعلوماتًاآللي

3

عقدًورشًعملًلنشرً
الثقافةًاالستراتيجيةً

4

أخيرالتأواإلنجازبمستوى تتعلقمالحظاتأيةإدراجعدمنالحظ
.فارغةتالمالحظاخانةوتركاألنشطةبعضتنفيذفياالستباقأو

ا  المدح ات:ثانيا

النشاط،تنفيذستوى مذكرويتوجببالنشاط،المتعلقاإلنجازمستوى لبيانسنويةالربعالمتابعةتقاريرخاللالمالحظاتخانةتستخدم
.للتصحيحالمتوقعوالتاريخالتصحيحوكيفيهبهوالمتسببالتأخيرسببحولالمبرراتووضعالتنفيذعدمأو

المدح ات  الحالة األنشطة م

تطوير ن ام نداح للتخطيط 
ا ستراتيد   

اإلدراع 
األول 

تمًاعدادًمسودةًلتحديثً

بياناتًنظامًنجاحًبتاريخً
2018/4/03

تحديثًبياناتًالنظامً 1

تمًاالنتهاءًمنًتطويرً

وتحسينًنظامًنجاحً
2018/6/30بتاريخً

تطويرًوتحسينًنظامًنجاحً 2

سببًالتأخرًيعودًإلىً

تأخرًعقدًاجتماعًمعً
اإلدارةًالمعنية

عقدًاجتماعاتًمعًإدارةً
مركزًالمعلوماتًاآللي

3

ورشً(2ً)تمًعقدًعددً
(6ًً)عملًمنًأصلً

عقدًورشًعملًلنشرًالثقافةً
االستراتيجيةً

4

إدرا  مدح يييييات : الحيييييل

خيييييدل  تيييييرات المتابعييييية 

حييييول مسييييتوى اإلنديييياز  

:اما    المثال اآلت 

(2)المدح ات والتعليمات   :اديـــالدليــــل  اإلرش
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المدح ات  األنشطة م

تطوير ن ام نداح للتخطيط 
ا ستراتيد   

اإلدرا

ع 
األول 

هناااكًتااأخيرًماانًالجهااةً
المنفذة

تحديثًبياناتًالنظامً 1

ا  المدح ات:ثانيا

تأخيرالحالةفيالمقترحةوالحلولالمتسبب،السبب،بيانمثلالمشكلةحولتفصيليةمعلوماتالمالحظاتتتضمنأنيتوجب

ت تفصييل المدح يا: الحل

ول بمعلومييات تفصيييلية حيي

المشالة 

المدح ات  األنشطة م

تطوير ن ام نداح للتخطيط 
ا ستراتيد   

اإلدراع 
األول 

كةًتااأخيرًالشاار:ًًالمتساابب•

المنفاااااذةً(ًاسااااامًالشاااااركة)

للمشروع

قةًعدمًاستالمًمواف:ًالسبب•

ديوانًالخدمةًالمدنيةً

مخاطباااااةًدياااااوانً:ًالحااااال•

الخدماااةًالمدنياااةًلإلساااراعً

فاااايًالموضااااوع،ًالمزمااااعً
ايرًتسليمهاًفيًشهرًفبر

تحديثًبياناتًالنظامً 1

أخيرالتسببحولكافيةمعلوماتإدراجعدمنالحظ
الالزمةوالحلولوالمتسبب

(3)المدح ات والتعليمات   :اديـــالدليــــل  اإلرش
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اديـــالدليــــل  اإلرش

ة تعليمات إنشاع رابط علظ الشبا
" ن ـــــام ندــــــــاح"لملفات 

ر  ال دقيقة تقميها    التخطيط تو 

دقائق    التنفيذ10عليك 
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علوماتالممركزإدارةإلىمذكرةإرسالخاللمنالشبكةعبرالملفاتعلىالدخولصالحيةالمستخدميعطىأنيجب
اآللي

Myأيقونةعلىللفأرةاأليمنبالزراضغط Computer(This PC)

(1" )ن ام نداح"تعليمات إنشاع رابط علظ الشباة لملفات   :اديـــالدليــــل  اإلرش
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Mapالقائمةمناختر Network Drive

(2" )ن ام نداح"تعليمات إنشاع رابط علظ الشباة لملفات   :اديـــالدليــــل  اإلرش
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\homesrv\home\\نظام نجاحأدخلFolderتحت خانة 

Finishاضغط 

(  3" )ن ام نداح"تعليمات إنشاع رابط علظ الشباة لملفات   :اديـــالدليــــل  اإلرش
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Myأيقونةعلىاضغطالملف،إنشاءسيتم Computer(This PC)،علىاضغطثمنجاحنظامرابطعلىاضغطثم
Createواخترللفأرةاأليمنزر shortcut

(  4" )ن ام نداح"تعليمات إنشاع رابط علظ الشباة لملفات   :اديـــالدليــــل  اإلرش
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Desktopعلىنجاحنظامأيقونةإنشاءسيتم

(  5" )ن ام نداح"تعليمات إنشاع رابط علظ الشباة لملفات   :اديـــالدليــــل  اإلرش
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رمازًتنظيماي،ًلكالًقطااع

،ًكمااااًهاااوً(90-00)مااانً

:يمبينًفيًالمثالًالتال

1

00

10

20

30

40

60 

70

80

90

دليلًالمستخدم

يتضمن نظام نجاح على الخطط التشغيلية والمشاريع التطويرية والتنموية والتكاليف المرتبطة بقطاعات الوزارة 

(  ١)ن ام نداح   :اديـــالدليــــل  اإلرش
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أعمااااالً)لكاااالًخطااااةًعماااالً

ري،ًتشغيلية،ًمشاروعًتطاوي

(مشاااروعًتنماااوي،ًوتكلياااف

مزًرمزًتنظيميًمارتبطًباالر

التنظيماايًللقطاااع،ًكماااًهااو

:مبينًفيًالمثالًالتالي

2

00

10

20

30

40

60 

70

80

90

دليلًالمستخدم

1100

1200

1300

<10>

عند  ت  رمز تن يم  
ست هر خطط ( 10)

عمل القطاع 

(  2)ن ام نداح   :اديـــالدليــــل  اإلرش
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قطاع شئوك أمدك الدولة والشئوك 

القانونية 

10

قطاع شئوك الميزانية العامة 

30

قطاع شئوك التخزيك ون م الشراع 

40
قطاع شئوك الخدمات العامة 

20
اإلدارة العليا

00

والمؤتمراتالعامةالضيافة2100االستراتيجيالخطيطمنهجية0010

الدولةموظفيإسكان2200

الوزاراتمجمع2300

والدفاعالعامةالخدماتميزانيات3100

واالقتصاديةاالجتماعيةالخدمات3200

الملحقةالهيئاتميزانيات3300

المستقلةالمؤسساتميزانيات3400

والمتابعةالماليالتخطيط3500

والصيانةاالنشائيةالمشاريع3600

ةالماليوالسياسةالكلياالقتصاد3700

العامةالتخزينشئون4100

الشراءنظم4200

األصولنظم4300

الدولةأمالكعقارات1100

الدولةأمالكعقود1200

القانونيةالشئون1300

ا قتصاديةقطاع شئوك 

70

قطاع الشئوك اإلداريـــة

90

ـة  قطاع الشئوك المــاليـــة والمـريبيـ

80
قطاع شئوك المحاسبة العامة

60

المؤسسيةالمواردتخطيطنظم6100

العامةالحسابات6200

والنظمالتوجيه6300

اآلليالمعلوماتمركز6400

الضريبيالعملتطويرمتابعة8007

الماليةالشئون8100

والتخطيطالضريبيالخضوع8200

الضريبيةوالمطالباتالفحص8300

اإلداريةالشئون9100

التدريب9300

والمتابعةالتخطيط9400

االقتصاديةالمفاوضات7100

المتخصصةالمنظماتشئون7200

والخليجيالعربيالتعاون7300

الدولياالقتصاديالتعاون7400

الرموز التن يمية لقطاعات وإدارات الوزارة لألعمال التشغيلية  قط

(3)ن ام نداح   :اديـــالدليــــل  اإلرش
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ياااتمًانشااااءًنماااوذجًموحااادًجديااادً

إلعاادادًخطاااةًعمااالًاإلدارةًمااانً

نًوهنااكًناوعي(ًدليلًالمساتخدم)

:ًمنًالنموذجًالموحد

يتكونًًمان:ًالنموذجًالموحد-1

اجااااراءًفقااااطًوكاااالً(11ً)عااااددً

.ًنشاط(12ً)اجراءًعددً

:ً(Long)النمااااوذجًالموحاااادً-2

اجااراء(31ً)يتكااونًماانًعااددً

.ًًنشاط(12ً)وكلًاجراءًعددً

:ًيكماًهوًمبينًفيًالمثالًالتال

3

00

10

20

30

40

60 

70

80

90

دليلًالمستخدم

النموذجًالموحد

(Long) النموذجًالموحد

<دليلًالمستخدم>

عند  ت  دليل 
المستخدم 

(4)ن ام نداح   :اديـــالدليــــل  اإلرش
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00

10

20

30

40

60 

70

80

90

دليلًالمستخدم

النموذجًالموحد

(Long) النموذجًالموحد

<دليلًالمستخدم>

4

copypaste 12

يااااتمًانشاااااءًنسااااخةًماااان

النمااااوذجًالموحااااد،ًونقلهاااااًً

فاايًملاافًالرماازًالتنظيمااي

.للقطاع
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ياااتمًتساااميةًالنماااوذجًالموحاااد

لًباالرمزًالتنظيمايًلخطاةًعماا

ئاااااةًاإلدارةً،وياااااتمًالبااااادءًبتعب

النموذجًالموحادًإلعادادًخطاةً

.ًًالعمل

5

1100

<10>

النموذجًالموحدإعادة تسمية النموذ   

(6)ن ام نداح   :اديـــالدليــــل  اإلرش

60



اديـــالدليــــل  اإلرش

تقويم برنامج عمل الوزارة

2019/2018للسنة المالية 

61



تقويم برنامج عمل الوزارة: ادي ـــالدليــــل  اإلرش

62

April ابريل - May مايو - June يونيو - July - يوليو August - اغسطس September سبتمبر -

December Octoberديسمبر - ااتوبر - November نو مبر - January يناير - February مارس - March براير -

اخرًموعدًاستالمًمتابعةًالربعًالسنوي

ارسالًمذكراتًوايميلًلمتابعةًبرنامجًعملًالوزارة

ياصدارًتقاريرًمتابعةًالربعًالسنو

ادراجًتاريخًالتقريرًعلىًنظامًنجاح

ارسالًمذكراتًوايميلًالعدادًبرنامجًعملًالوزارة

اخرًموعدًاستالمًردودًاعدادًبرنامجًعملًالوزارة

اصدارًتقريرًاعدادًبرنامجًعملًالوزارة

3

17

29 29

14

28

3

17 14

30

16

3

17

30

16

3

17
14
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(ًًاإلدارةًالطالبة)ك.د000,100ممارسةًتكلفتهاًأكثرًمنًً/ًطرحًمناقصةً: اسم اإلدراع1.

(ًًإدارةًالشئونًالمالية)ك.د000,100ممارسةًتكلفتهاًأكثرًمنًً/ًطرحًمناقصةً: اسم اإلدراع2.

(ًًاإلدارةًالطالبة)كً.د100,000كًوأقلًمنً.د000,75ممارسةًتكلفتهاًأكثرًمنًً/ًطرحًمناقصةً: اسم اإلدراع3.

(إدارةًالشئونًالمالية)كًً.د100,000كًوأقلًمنً.د000,75ممارسةًتكلفتهاًأكثرًمنًً/ًطرحًمناقصةً: اسم اإلدراع4.

(اإلدارةًالطالبة)كً.د000,75ممارسةًًتكلفتهاًأقلًمنًً/ًطرحًمناقصةً: اسم اإلدراع5.

(ًًإدارةًالشئونًالمالية)كً.د000,75ممارسةًًتكلفتهاًأقلًمنًً/ًطرحًمناقصةً: اسم اإلدراع6.

إعدادًميزانيةًتقديريةًللسنةًالقادمةً: اسم اإلدراع7.

(اإلدارةًالطالبة)تحديثًالهيكلًالتنظيميً: اسم اإلدراع8.

(ًًإدارةًالشئونًاإلدارية)تحديثًالهيكلًالتنظيميً: اسم اإلدراع9.

(ًًاإلدارةًالطالبة)تحديدًاحتياجاتًاإلدارةًمنًالمواردًالبشريةً: اسم اإلدراع10.

(ًًإدارةًالشئونًاإلدارية)تحديدًاحتياجاتًاإلدارةًمنًالمواردًالبشريةً: اسم اإلدراع11.

تنميةًمهاراتًوخبراتًالعاملينًفيًاإلدارة:  اسم اإلدراع12.



كًً.د000,100ممارسةًتكلفتهاًأكثرًمنًً/ًطرحًمناقصةً: اسم اإلدراع➢

تسعةًأشهر: الفترة الزمنية المتوقعةالممارسةً/ًاإلدارةًالطالبةًللمناقصةً: اإلدارة•

الفترة الزمنية المتوقعةالمسئول عك اإلندازالخطواتم

اسبوعيناإلدارةًالطالبةوالشروطًالعامةالمواصفاتًالفنيةًوثيقةإعداد1ً

اسبوعاإلدارةًالطالبةمخاطبةًإدارةًالشئونًالماليةًبشأنًطرحًالمناقصة2

3
صةًمتابعةًإدارةًالشئونًالماليةًلمخاطبةًإدارةًالفتوىًوالتشريعًلمراجعةًواعتمادًالشروطًالعامةًللمناق

الموافقةىوالحصولًعل
شهريةالشئونًالقانون+ًالشئونًالمالية

4
اقصةًفيًمتابعةًإدارةًالشئونًالماليةًلمخاطبةًالجهازًالمركزيًللمناقصاتًتمهيداًلنشرًاإلعالنًعنًطرحًالمن

"الكويتًاليوم"الجريدةًالرسميةً
شهرةالشئونًالماليإدارةً

اسبوعيناإلدارةًالطالبةعقدًاالجتماعًالتمهيديًللمناقصةًمعًالشركاتًبالتنسيقًمعًإدارةًالشئونًالمالية5

أيام10اإلدارةًالطالبةاستالمًأسئلةًالشركاتًالخاصة،ًوإعدادًكتيبًالردًعلىًأسئلةًالشركاتًوتسليمهًللشركات6

اسبوعاإلدارةًالطالبةإرسالًنسخةًمنًمحضرًاالجتماعًوكتيبًالردًعلىًاألسئلةًإلىًإدارةًالشئونًالمالية7

(1)إدراعات العمل الموحدة    برنامج عمل الوزارة : اديـــالدليــــل  اإلرش
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متابعةًاإلدارةًالطالبةً

مسؤوليةًاإلدارةًالطالبة

.الطالبةاإلدارةذلكطلبتإذا(7-6-5)رقمخطوهتتم:مدح ة



الفترة الزمنية المتوقعةالمسئول عك اإلندازالخطواتم

8
لمركزيًمتابعةًإدارةًالشئونًالماليةًإلرسالًنسخةًمنًمحضرًاالجتماعًوكتيبًالردًعلىًاألسئلةًالىًالجهازًا

للمناقصاتًلتقومًبتوزيعهًعلىًالشركاتًالمشاركةًبالمناقصة
اسبوعإدارةًالشئونًالماليةً

9
لًتقدمًالشركاتًعروضهاًإلىًالجهازًالمركزيًللمناقصات،ًويتمًفرزًعروضًالشركاتًالمشاركةًمنًقب

الجهازًالمركزيًللمناقصات،ًوثمًإرسالهاًإلىًإدارةًالشئونًالمالية
شهرلجنةًالمناقصاتًالمركزية

اسبوعإدارةًالشئونًالماليةًمتابعةًإدارةًالشئونًالماليةًللقيامًبفرزًالعروض10

11
كاتًاستالمًاالدارةًالطالبةًعروضًالشركاتًعنًطريقًإدارةًالشئونًالماليةًلدراسةًوتقييمًعروضًالشر

المناقصةًومخاطبةًإدارةًالشئونًالماليةترسياتالمشاركةًفيًالمناقصةًوإعدادًكتيبً
اسابيع5الطالبةاإلدارةً

اسبوعينإدارةًالشئونًالماليةًالىًلجنةًالمناقصاتًوالمشترياتًألخذًالموافقةالترسياتمتابعةًإدارةًالشئونًالماليةًإلرسال12ً

اسابيع3إدارةًالشئونًالماليةًةالمناقصترسياتمتابعةًإدارةًالشئونًالماليةًلمخاطبةًالجهازًالمركزيًللمناقصاتًالعتمادًتقرير13ً

شهرإدارةًالشئونًالماليةًالمناقصةترسياتمتابعةًإدارةًالشئونًالماليةًلمخاطبةًديوانًالمحاسبةًلدراسةًواعتمادًتقرير14ً

15
الفائزةًمتابعةًإدارةًالشئونًالماليةًبعدًالحصولًعلىًموافقاتًالجهاتًالمعنيةًلتوقيعًالعقودًمعًالشركات

بالمناقصة
اسبوعإدارةًالشئونًالماليةً

(1)إدراعات العمل الموحدة    برنامج عمل الوزارة : اديـــالدليــــل  اإلرش
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متابعةًاإلدارةًالطالبةً

مسؤوليةًاإلدارةًالطالبة



كً.د000,100ممارسةًتكلفتهاًأكثرًمنًً/ًطرحًمناقصةً: اسم اإلدراع➢

سبعةًأشهر: الفترة الزمنية المتوقعةإدارةًالشئونًالماليةً: اإلدارة•

الفترة الزمنية المتوقعةالمسئول عك اإلندازالخطواتم

شهرًإدارةًالشئونًالماليةًالمناقصةعلىللموافقةالقانونيةالشئونإدارةمعبالتنسيقوالتشريعالفتوىإدارةمخاطبة1

2
الكويت"الرسميةالجريدةفيالمناقصةطرحعناإلعالنلنشرتمهيداللمناقصاتالمركزيالجهازمخاطبة

"اليوم
شهرإدارةًالشئونًالماليةً

أسبوعينإدارةًالشئونًالماليةًالشركاتمعللمناقصةالتمهيدياالجتماعفيالطالبةاإلدارةمعالمشاركة3

4
توزيعهبلتقومللمناقصاتالمركزيالجهازإلىاألسئلةعلىالردوكتيباالجتماعمحضرمننسخةإرسال

بالمناقصةالمشاركةالشركاتعلى
أسبوعإدارةًالشئونًالماليةً

شهرإدارةًالشئونًالماليةًوفرزهاللمناقصاتالمركزيالجهازمنالشركاتعروضاستالم5

6
وإعدادةالمناقصفيالمشاركةالشركاتعروضوتقييملدراسةالطالبةاإلدارةإلىالشركاتعروضإرسال

الماليةالشئونإدارةومخاطبةالمناقصةترسياتكتيب
شهرإدارةًالشئونًالماليةً

الموافقةألخذوالمشترياتالمناقصاتلجنةالىالترسياتإرسال7
إدارةًالشئونًالماليةً

أسبوعين

أسابيع3إدارةًالشئونًالماليةًالمناقصةترسياتتقريرالعتمادللمناقصاتالمركزيالجهازمخاطبة8

شهرإدارةًالشئونًالماليةًالمناقصةترسياتتقريرواعتمادلدراسةالمحاسبةديوانمخاطبة9

أسبوعإدارةًالشئونًالماليةًالالزمةالموافقاتعلىالحصولبعدبالمناقصةالفائزةالشركاتمعالعقودتوقيع10

(2)إدراعات العمل الموحدة    برنامج عمل الوزارة : اديـــالدليــــل  اإلرش
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كً.د100,000كًوأقلًمنً.د000,75ممارسةًتكلفتهاًأكثرًمنًً/ًطرحًمناقصةً: اسم اإلدراع➢

ثمانيةًأشهر: الفترة الزمنية المتوقعةالممارسةً/ًاإلدارةًالطالبةًللمناقصةً: اإلدارة•

الفترة الزمنية المتوقعةالمسئول عك اإلندازالخطواتم

اسبوعيناإلدارةًالطالبةإعدادًكتيبًالمواصفاتًالفنيةًوالشروطًالعامة1

اسبوعاإلدارةًالطالبةمخاطبةًإدارةًالشئونًالماليةًبشأنًطرحًالمناقصة2

3
متابعةًإدارةًالشئونًالماليةًلمخاطبةًإدارةًالفتوىًوالتشريعًلمراجعةًواعتمادًالشروطًالعامةًللمناقصةً

والحصولًعليًالموافقة
الشئونًالماليةإدارةً

شهر

4
متابعةًإدارةًالشئونًالماليةًلمخاطبةًالجهازًالمركزيًللمناقصاتًتمهيداًلنشرًاإلعالنًعنًطرحًالمناقصةًفيً

"الكويتًاليوم“الجريدةًالرسميةً
شهرةالشئونًالماليإدارةً

اسبوعيناإلدارةًالطالبةعقدًاالجتماعًالتمهيديًللمناقصةًمعًالشركاتًبالتنسيقًمعًإدارةًالشئونًالمالية5

أيام10اإلدارةًالطالبةاستالمًأسئلةًالشركاتًالخاصة،ًإعدادًكتيبًالردًعلىًأسئلةًالشركاتًوتسليمهًللشركات6

أسبوعاإلدارةًالطالبةإرسالًنسخةًمنًمحضرًاالجتماعًوكتيبًالردًعلىًاألسئلةًإلىًإدارةًالشئونًالمالية7ً

(3)إدراعات العمل الموحدة    برنامج عمل الوزارة : اديـــالدليــــل  اإلرش
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متابعةًاإلدارةًالطالبةً

مسؤوليةًاإلدارةًالطالبة

.الطالبةاإلدارةذلكطلبتإذا(7-6-5)رقمخطوهتتم:مدح ة



الفترة الزمنية المتوقعةالمسئول عك اإلندازالخطواتم

8
لمركزياالجهازإلىاألسئلةعلىالردوكتيباالجتماعمحضرمننسخةإلرسالالماليةالشئونإدارةمتابعة

بالمناقصةالمشاركةالشركاتعلىبتوزيعهلتقومللمناقصات
أسبوعإدارةًالشئونًالماليةً

9
الجهازلقبمنالمشاركةالشركاتعروضفرزويتمللمناقصاتالمركزيالجهازإلىعروضهاالشركاتتقدم

الماليةالشئونإدارةإلىإرسالهاوثمللمناقصاتالمركزي
شهرالجهازًالمركزيًللمناقصاتً

اسبوعإدارةًالشئونًالماليةًالعروضبفرزللقيامالماليةالشئونإدارةمتابعة10

11
كاتالشرعروضوتقييملدراسةالماليةالشئونإدارةطريقعنالشركاتعروضالطالبةاالدارةاستالم

الماليةالشئونإدارةومخاطبةالمناقصةترسياتكتيبوإعدادالمناقصةفيالمشاركة
اسابيع5الطالبةاإلدارةً

اسبوعينإدارةًالشئونًالماليةًالموافقةألخذوالمشترياتالمناقصاتلجنةالىالترسياتإلرسالالماليةالشئونإدارةمتابعة12

اسابيع3إدارةًالشئونًالماليةًةالمناقصترسياتتقريرالعتمادللمناقصاتالمركزيالجهازلمخاطبةالماليةالشئونإدارةمتابعة13

14
الفائزةالشركاتمعالعقودلتوقيعالمعنيةالجهاتموافقاتعلىالحصولبعدالماليةالشئونإدارةمتابعة

بالمناقصة
اسبوعإدارةًالشئونًالماليةً

(3)إدراعات العمل الموحدة    برنامج عمل الوزارة : اديـــالدليــــل  اإلرش
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متابعةًاإلدارةًالطالبةً

مسؤوليةًاإلدارةًالطالبة



كً.د100,000كًوأقلًمنً.د000,75ممارسةًتكلفتهاًأكثرًمنًً/ًطرحًمناقصةً: اسم اإلدراع➢

ستةًأشهر: الفترة الزمنية المتوقعةإدارةًالشئونًالماليةً: اإلدارة•

الفترة الزمنية المتوقعةالمسئول عك اإلندازالخطواتم

شهرًإدارةًالشئونًالماليةًالمناقصةعلىللموافقةالقانونيةالشئونإدارةمعبالتنسيقوالتشريعالفتوىإدارةمخاطبة1

2
الكويت"الرسميةالجريدةفيالمناقصةطرحعناإلعالنلنشرتمهيداللمناقصاتالمركزيالجهازمخاطبة

“اليوم
شهرإدارةًالشئونًالماليةً

أسبوعينإدارةًالشئونًالماليةًالشركاتمعللمناقصةالتمهيدياالجتماعفيالطالبةاإلدارةمعالمشاركة3

4
توزيعهبلتقومللمناقصاتالمركزيالجهازإلىاألسئلةعلىالردوكتيباالجتماعمحضرمننسخةإرسال

بالمناقصةالمشاركةالشركاتعلى
أسبوعإدارةًالشئونًالماليةً

شهرإدارةًالشئونًالماليةًوفرزهاللمناقصاتالمركزيالجهازمنالشركاتعروضاستالم5

6
وإعدادةالمناقصفيالمشاركةالشركاتعروضوتقييملدراسةالطالبةاإلدارةإلىالشركاتعروضإرسال

الماليةالشئونإدارةومخاطبةالمناقصةترسياتكتيب
شهرإدارةًالشئونًالماليةً

الموافقةألخذوالمشترياتالمناقصاتلجنةالىالترسياتإرسال7
إدارةًالشئونًالماليةً

أسبوعين

أسابيع3إدارةًالشئونًالماليةًالمناقصةترسياتتقريرالعتمادللمناقصاتالمركزيالجهازمخاطبة8

شهرإدارةًالشئونًالماليةًالمناقصةترسياتتقريرواعتمادلدراسةالمحاسبةديوانمخاطبة9

أسبوعإدارةًالشئونًالماليةًالالزمةالموافقاتعلىالحصولبعدبالمناقصةالفائزةالشركاتمعالعقودتوقيع10

(4)إدراعات العمل الموحدة    برنامج عمل الوزارة : اديـــالدليــــل  اإلرش
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كً.د000,75ممارسةًًتكلفتهاًأقلًمنًً/ًطرحًمناقصةً: اسم اإلدراع➢

سبعةًأشهر: الفترة الزمنية المتوقعةالممارسةً/ًاإلدارةًالطالبةًللمناقصةً: اإلدارة•

الفترة الزمنية المتوقعةالمسئول عك اإلندازالخطواتم

اسبوعيناإلدارةًالطالبةإعدادًوثيقةًالمواصفاتًالفنيةًوالشروطًالعامة1

اسبوعاإلدارةًالطالبةمخاطبةًإدارةًالشئونًالماليةًبشأنًطرحًالممارسة2

شهرالشئونًالماليةإدارةًمخاطبةًالجهازًالمركزيًللمناقصاتًالستئذانهاًبطرحًالممارسةًعنًطريقًالوزارة3

اسبوعينةالشئونًالماليإدارةً"الكويتًاليوم"مخاطبةًوزارةًاالعالمًلنشرًإعالنًطرحًالممارسةًفيًالجريدةًالرسمية4ً

اسبوعيناإلدارةًالطالبةعقدًاالجتماعًالتمهيديًللمناقصةًمعًالشركاتًبالتنسيقًمعًإدارةًالشئونًالمالية5

أيام10اإلدارةًالطالبةاستالمًأسئلةًالشركاتًالخاصة،ًإعدادًكتيبًالردًعلىًأسئلةًالشركاتًوتسليمهًللشركات6

أسبوعاإلدارةًالطالبةإرسالًنسخةًمنًمحضرًاالجتماعًوكتيبًالردًعلىًاألسئلةًإلىًإدارةًالشئونًالمالية7ً

(5)إدراعات العمل الموحدة    برنامج عمل الوزارة : اديـــالدليــــل  اإلرش
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متابعةًاإلدارةًالطالبةً

مسؤوليةًاإلدارةًالطالبة

.الطالبةاإلدارةذلكطلبتإذا(7-6-5)رقمخطوهتتم:مدح ة



الفترة الزمنية المتوقعةالمسئول عك اإلندازالخطواتم

شهراإلدارة+ًإدارةًالشئونًالماليةًتهاًوتقييمهاتقومًإدارةًالشئونًالماليةًباستالمًعروضًالشركاتًالمشاركةًويتمًفرزهاًمنًاإلدارةًالطالبةًلدراس8

اسابيع5اإلدارةًالطالبةًبالترسياتالممارسةًومخاطبةًإدارةًالشئونًالماليةًترسياتإعدادًكتيب9ً

شهرإدارةًالشئونًالماليةًالىًلجنةًالمناقصاتًوالمشترياتًألخذًالموافقةالترسياتمتابعةًإدارةًالشئونًالماليةًإلرسال10ً

اسابيع3إدارةًالشئونًالماليةًةًالممارسترسياتمتابعةًإدارةًالشئونًالماليةًلمخاطبةًالجهازًالمركزيًللمناقصاتًالعتمادًتقرير11ً

12
تًالفائزةًمتابعةًإدارةًالشئونًالماليةًبعدًالحصولًعلىًموافقاتًالجهاتًالمعنيةًلتوقيعًالعقودًمعًالشركا

بالمناقصة
اسبوعإدارةًالشئونًالماليةً
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متابعةًاإلدارةًالطالبةً

مسؤوليةًاإلدارةًالطالبة



كًً.د000,75ممارسةًتكلفتهاًأقلًمنًً/ًطرحًمناقصةً: اسم اإلدراع➢

خمسةًأشهر: الفترة الزمنية المتوقعةإدارةًالشئونًالماليةً: اإلدارة•

الفترة الزمنية المتوقعةالمسئول عك اإلندازالخطواتم

شهرإدارةًالشئونًالماليةً"الكويتًاليوم"مخاطبةًوزارةًاالعالمًلنشرًإعالنًطرحًالممارسةًفيًالجريدةًالرسمية1ً

المشاركةًمعًاإلدارةًالمعنيةًفيًاالجتماعًالتمهيديًللمناقصةًمعًالشركات2
إدارةًالشئونًالماليةً

اسبوعين

3
توزيعهًإرسالًنسخةًمنًمحضرًاالجتماعًوكتيبًالردًعلىًاألسئلةًإلىًالجهازًالمركزيًللمناقصاتًلتقومًب

علىًالشركاتًالمشاركةًبالمناقصة

إدارةًالشئونًالماليةً
اسبوع

استالمًعروضًالشركاتًمنًالجهازًالمركزيًللمناقصاتًوفرزها4ً
إدارةًالشئونًالماليةً

شهر

5
وإعدادالمناقصةفيالمشاركةالشركاتعروضوتقييملدراسةالطالبةاإلدارةإلىالشركاتعروضإرسال

الماليةالشئونإدارةومخاطبةالمناقصةترسياتكتيب

إدارةًالشئونًالماليةً
شهر

الموافقةألخذوالمشترياتالمناقصاتلجنةالىالترسياتإرسال6
إدارةًالشئونًالماليةً

اسبوعين

المناقصةترسياتمخاطبةًالجهازًالمركزيًللمناقصاتًالعتمادًتقرير7ً
إدارةًالشئونًالماليةً

اسابيع3

توقيعًالعقودًمعًالشركاتًالفائزةًبالمناقصةًبعدًالحصولًعلىًالموافقاتًالالزمة8
إدارةًالشئونًالماليةً

اسبوع
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إعدادًميزانيةًتقديريةًللسنةًالقادمةً: اسم اإلدراع➢

ثالثةًأسابيع: الفترة الزمنية المتوقعةاإلدارةًالطالبة: اإلدارة•

الفترة الزمنية المتوقعةالمسئول عك اإلندازالخطواتم

اسبوعاإلدارةًالطالبةًقادمةاإلدارةًالعامةًللسنةًالماليةًال/ًاستالمًمذكرةًمنًإدارةًالشئونًالماليةًحولًإعدادًميزانيةًوزارةًالمالية1ً

تحويلًالمذكرةًإلىًالمراقباتًلتحديدًاحتياجاتهم2
اإلدارةًالطالبةً

اسبوع

اجتماعًاإلدارةًلمناقشةًواعتمادًاحتياجاتًاإلدارةًللسنةًالماليةًالقادمة3
اإلدارةًالطالبةً

يومين

4
مشروعًبكشفًمفصلًب(ًالتدريب-مركزًالمعلوماتًاآلليً-إدارةًالشئونًالماليةً)مراسلةًالقطاعاتًالمعنيةً

الميزانيةً

اإلدارةًالطالبةً
أيام3
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تحديثًالهيكلًالتنظيمي: اسم اإلدراع➢

سبعةًأشهر: الفترة الزمنية المتوقعةاإلدارةًالطالبةً: اإلدارة•

الفترة الزمنية المتوقعةالمسئول عك اإلندازالخطواتم

شهراإلدارةًالطالبةدراسةًالهيكلًالتنظيميًالمقترحًواالختصاصات1

شهراإلدارةًالطالبةعرضًومناقشةًواعتمادًالهيكلًالتنظيميًالمقترحًمنًقبلًاإلدارة2

اسبوعيناإلدارةًالطالبةمخاطبةًإدارةًالشؤونًاإلداريةًبالهيكلًالتنظيميًالمقترح3

4
لىًواإلدارةًالطالبةًوإجراءًالتعديالتًالالزمةًبناءًع(ًقسمًالتنظيم)عقدًاجتماعًمعًإدارةًالشؤونًاإلداريةً

االجتماع
اسبوعيناإلدارةًالطالبة

شهرإدارةًالشؤونًاإلداريةالوكيلًالمساعدًللشؤونًاإلداريةًوالقانونية/ًإعدادًالدراسةًورفعهاًللسيد5

اسبوعإدارةًالشؤونًاإلداريةعرضًالموضوعًعلىًلجنةًالتخطيطًلمناقشةًواعتمادًالهيكلًالتنظيميًالمقترح6

شهراإلدارةًالطالبةإجراءًالتعديالتًالالزمةًبناءًعلىًاجتماعًلجنةًالتخطيط7

اسبوعينإدارةًالشؤونًاإلداريةمخاطبةًإدارةًالشؤونًالماليةًلتقديرًالتكلفةًالماليةًالمترتبةًعلىًإعادةًالتنظيم8

شهرإدارةًالشؤونًاإلداريةمخاطبةًديوانًالخدمةًالمدنيةًعلىًالهيكلًالمقترح9

اسبوعإدارةًالشؤونًاإلداريةإصدارًقرارًإداريًبالهيكلًالتنظيميًالمقترح10
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متابعةًاإلدارةًالطالبةً

مسؤوليةًاإلدارةًالطالبة



تحديثًالهيكلًالتنظيمي: اسم اإلدراع➢

ستةًأشهر: الفترة الزمنية المتوقعةإدارةًالشئونًاإلداريةً: اإلدارة•

الفترة الزمنية المتوقعةالمسئول عك اإلندازالخطواتم

طوالًالعاماسيةقسمًالتنظيمًوالبعثاتًالدراستقبالًطلباتًإعادةًالتنظيمًمنًالوحداتًالتنظيميةًالطالبةًلتطويرًالهيكلًالتنظيمي1

شهريناسيةقسمًالتنظيمًوالبعثاتًالدردراسةًالهيكلًالتنظيميًالمقترحًمنًقبلًقسمًالتنظيمًوالبعثاتًالدراسية2

شهراسيةقسمًالتنظيمًوالبعثاتًالدرالوكيلًالمساعدًللشؤونًاإلداريةًوالقانونية/ًإعدادًالدراسةًورفعهاًللسيد3

اسبوعيناسيةقسمًالتنظيمًوالبعثاتًالدرمخاطبةًإدارةًالشؤونًالماليةًلتقديرًالتكلفةًالماليةًالمترتبةًعلىًإعادةًالتنظيم4

شهراسيةقسمًالتنظيمًوالبعثاتًالدرمخاطبةًديوانًالخدمةًالمدنيةًللموافقةًعلىًالهيكلًالتنظيميًالمقترح5

اسبوعاسيةقسمًالتنظيمًوالبعثاتًالدرإصدارًقرارًإداريًبالهيكلًالتنظيميًالمقترح6

(9)إدراعات العمل الموحدة    برنامج عمل الوزارة : اديـــالدليــــل  اإلرش
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تحديدًاحتياجاتًاإلدارةًمنًالمواردًالبشرية: اسم اإلدراع➢

شهرًونصف: الفترة الزمنية المتوقعةاإلدارةًالطالبةً: اإلدارة•

الفترة الزمنية المتوقعةالمسئول عك اإلندازالخطواتم

اسبوعيناإلدارةًالطالبةاستالمًمذكرةًمنًإدارةًالشؤونًاإلداريةًبصفةًسنويةًبشأنًتحديدًاحتياجاتًالمواردًالبشرية1

ثالثةًاسابيعاإلدارةًالطالبةدراسةًوتحديدًاحتياجاتًالمواردًالبشريةًباإلدارة2

اسبوعاإلدارةًالطالبةتعبئةًكشفًحصرًاحتياجاتًالمواردًالبشريةًباإلدارة3

اسبوعاإلدارةًالطالبةإرسالًمذكرةًإلدارةًالشؤونًاإلداريةًباالحتياجاتًالمطلوبة4

(10)إدراعات العمل الموحدة    برنامج عمل الوزارة : اديـــالدليــــل  اإلرش
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تحديدًاحتياجاتًاإلدارةًمنًالمواردًالبشرية: اسم اإلدراع➢

سنة: الفترة الزمنية المتوقعةإدارةًالشئونًاإلدارية: اإلدارة•

الفترة الزمنية المتوقعةالمسئول عك اإلندازالخطواتم

اسبوعقسمًالتعييناتالمؤهالتوفقالبشريةالمواردمناحتياجاتهملتحديدالوزارةإداراتإلىتعميمإعداد1

شهرينقسمًالتعييناتنوعيتهابحساالحتياجاتوتصنيفالبشرية،المواردمناحتياجاتهمتحديدبخصوصاإلداراتردوداستالم2

اسبوعقسمًالتعييناتاالحتياجاتتلكلتوفيرالمدنيةالخدمةديوانمخاطبة3

طوالًالعامقسمًالتعييناتللتعيينالمرشحينطلباتتلقي4

ثالثةًأسابيعقسمًالتعييناتللوظائفبالمرشحينوتزويدهماحتياجاتهملتلبيةالوزارةإداراتمعالتنسيق5

شهرًونصفقسمًالتعييناتالطالبةباإلدارةالخاصةالتدريبفترةاجتيازهمبعدالتعيينبإجراءاتالبدء6

(11)إدراعات العمل الموحدة    برنامج عمل الوزارة : اديـــالدليــــل  اإلرش
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تنميةًمهاراتًوخبراتًالعاملينًفيًاإلدارة:  اسم اإلدراع➢

سنةً: الفترة الزمنية المتوقعةإدارةًالتدريب: اإلدارة•

الفترة الزمنية المتوقعةالمسئول عك اإلندازالخطواتم

سنةًماليةإدارةًالتدريبالمشاركةًفيًالبرامجًالمدرجةًضمنًخطةًالتدريبًالسنوية1

سنةًماليةإدارةًالتدريبالمشاركةًفيًالبرامجًالمحليةًالتيًتنظمهاًجهاتًخارجية2ً

سنةًماليةإدارةًالتدريبالمشاركةًفيًالمهماتًالرسميةًواعدادًتقاريرًبشأنهاًوارسالهاًإلىًإدارةًالتدريب3

اسبوعينإدارةًالتدريبسنةًالماليةًالقادمةدراسةًوتحديدًاالحتياجاتًالتدريبيةًللعاملينًباإلدارةًوفقًمتطلباتًتطويرًاألداءًالوظيفيًلل4

اسبوعإدارةًالتدريبقادمةتعبئةًكشفًحصرًاالحتياجاتًالتدريبيةًالمرسلًمنًإدارةًالتدريبًوإرسالهًلهمًللسنةًالماليةًال5
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