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تقديــــــــم

التخطيطية  العمليات  ال�سباقة والرائدة يف تطوير نظم  اأن تكون  ن�ساأتها على  املالية منذ  حر�ست وزارة 

ومن منطلق تلك الريادة، اأٌجريت درا�سة ا�ست�سارية مت فيها تدوين ر�سالة و بناء روؤية الوزارة والأهداف 

الإ�سرتاتيجية لها والتي تتواكب مع روؤية الدولة واأهدافها الإ�سرتاتيجية وتوجهاتها.

ال�سبيل  هو  ومت�سقة  مرتابطة  خطوات  على  تعتمد  منهجية  من  يوفره  مبا  ال�سرتاتيجي  التخطيط  وُيعد 

الأمثل لتحقيق الروؤية التي تبنتها الوزارة، كما ي�سع اللبنة الأوىل لتفعيل مبداأ امل�ساءلة. وميثل هذا الدليل 

الإر�سادي لإعداد خطط الوزارة الت�سغيلية اأداة هامة ت�ساهم يف تر�سيخ مبداأ ال�سفافية وامل�ساءلة اللذين 

تتبعهما الوزارة. 

وامل�ساهمة يف توحيد جهود  التخطيطية  الثقافة  ن�سر  واملتابعة يف  التخطيط  اإىل جهود مكتب  نتطلع  واإذ 

جميع امل�سئولني بجميع امل�ستويات الإدارية، لرت�سيخ ودعم مبادئ التخطيط ال�سرتاتيجي وحتديد اخلطة 

العملية للمرحلة القادمة لتعزيز م�سرية التقدم وحتقيق الدعم الكامل للعمل التخطيطي من كافة الأوجه، 

نوؤكد على �سرورة التفاعل اليجابي لكافة موظفي الوزارة لدعم وتقوية امل�سار ال�سرتاتيجي الذي انتهجته 

الوزارة، واإ�سفاء الطابع التنفيذي العملي لتحقيق الأهداف املن�سودة. 

وكيل وزارة املالية            
خليفة مساعد حمادة        
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المقدمة 

العملية  نظام  تطوير  على  واملتابعة  التخطيط  مبكتب  للدولة  اخلم�سية  اخلطة  ق�سم  حر�ص  على  تاأكيدا 

التخطيطية يف الوزارة مت اإعداد هذا الدليل الإر�سادي لي�ساهم يف اإعداد خطط الوزارة الت�سغيلية ب�سكل 

احرتايف متقن.

يعر�ص الدليل روؤية ور�سالة الوزارة واأهدافها الإ�سرتاتيجية، كما يحتوي اأي�سا على �سيا�سات الوزارة الواردة 

املن�سودة،  الأهداف  لتحقيق  ت�ستخدم  والتي   ،)2014/2013  -2011/2010( للدولة  الإمنائية  باخلطة 

وي�سمل كذلك املفاهيم املتعلقة بالعملية التخطيطية وذلك للم�ساهمة يف توحيدها بالوزارة ور�سم �سورة 

متكاملة عن كيفية اإعداد اخلطط الت�سغيلية.

هذا الدليل هو مبثابة اخلطوة الأوىل للروؤية امل�ستقبلية للتخطيط ومتابعة وتقييم تلك اخلطط، كما توؤمن 

بها الوزارة من اجل الو�سول اإىل تعميق الثقافة التخطيطية بها، لذا حر�ص اأع�ساء ق�سم اخلطة اخلم�سية 

للدولة - مكتب التخطيط و املتابعة على اأن يكون هذا الدليل دلياًل فعاًل متطورًا ليلبي النمو املعريف املتزايد 

لدى املعنيني بالتخطيط للتعرف على كيفية اإعداد اخلطة وربطها بالأهداف الإ�سرتاتيجية للوزارة.
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المشاركون في إعداد الدليل

الإ�صراف العام

رئي�ص مكتب التخطيط واملتابعةال�سيدة / خلود بدر املطوع

القائمون باإعداد الدليل

رئي�ص ق�سم اخلطة اخلم�سية للدولةال�سيدة / اإميان عبدالرحمن العمران

حملل اإح�ساءال�سيدة / فاطمة عبدالهادي الوزان

من�سق اإداريال�سيدة / عائ�سة وليد معتوق

باحث اإعالميال�سيدة / مرمي فتحي العبيد

حترير ومراجعة

خبري الإح�ساء والتخطيطال�سيدة / ي�سر عبد الفتاح احمد
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الهدف من الدليل

اأجل  من  الإ�سرتاتيجية  باأبعاده  املنهجي  التخطيط  اأ�سلوب  تاأ�سيل  اإىل  واملتابعة  التخطيط  مكتب  ي�سعى 

حتقيق الروؤية امل�ستقبلية من خالل حتويلها خلطط متو�سطة الأجل اأو ق�سرية الأجل لتحقيق ما تطمح له 

الوزارة من اأهداف اإ�سرتاتيجية با�ستخدام القدرات والإمكانات املتوفرة الب�سرية منها واملادية. 

الدليل  يعترب هذا  كما  الوزارة،  باإدارات وقطاعات  للعاملني  اأ�سا�سي  لي�ستخدم كمرجع  الدليل  عد هذا 
ُ
اأ

و�سيلة ل�سمان ا�ستخدام اأف�سل املمار�سات يف اإعداد اخلطة جنب اإىل جنب مع و�سع تعريف موحد لكافة 

باإجراءات  بها  واللتزام  القيام  يجب  التي  الإجراءات  جميع  الدليل  ويت�سمن  امل�ستخدمة.  امل�سطلحات 

مف�سلة تتنا�سب مع املطلوب.
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هدف الدليل

توفري مرجع متكامل عن كيفية اإعداد اخلطة لكافة املعنيني بالتخطيط باإدارات و قطاعات وزارة املالية. 

دقة  ل�سمان  للوزارة  التخطيطي  النظام  يف  بها  املعمول  الإجراءات  جميع  توثيق  اإىل  الدليل  يهدف  كما 

الإجناز و�سهولة التعامل بها. ويعترب الدليل الوثيقة الوحيدة املخت�سة بجميع الأمور التخطيطية واملفاهيم 

اعتمادهم من  بعد  الإ�سرتاتيجية  والأهداف  والر�سالة  الروؤية  تعر�ص  معتمدة  وثيقة  اأهم  احدى  وكذلك 

جلنة التخطيط.

لتطبيق  التخطيطية،  العملية  اإتباعها يف جوانب  الواجب  والقواعد  الأ�س�ص  لي�سمل  الدليل  عد هذا 
ُ
اأ لقد 

النظم ال�سليمة،  وحفاظًا وتعزيزًا ملبادئ ال�سفافية وامل�ساءلة. ويت�سف هذا الدليل مبا يلي:

1- يرتكز على مبادئ التخطيط املتعارف عليها.

2- يت�سمن كافة املعلومات الالزمة للمعنيني بالتخطيط بالوزارة.

3- مت ت�سميم الدليل ب�سورة ترتبط ب�سكل مبا�سر مع مبداأ ال�سفافية الذي تنتهجه الوزارة.

اإعداد  الإ�سرتاتيجية وكيفية  والأهداف  والر�سالة  الروؤية  لت�سمنه  امل�ساءلة  الدليل مبداأ  4- يعزز هذا 

منوذج امل�سروع.

5- يعترب هذا الدليل و�سيلة قابلة للتنفيذ ويتم مراجعته �سنويًا وحتديثه كلما لزم الأمر وفقًا للتغريات 

التي قد تطراأ يف الوزارة والبيئة املحيطة.

6- ي�ستخدم هذا الدليل كمرجعية للعمل التخطيطي بالوزارة.

7- وهذا الدليل موحد يتم تطبيقه على كافة اإدارات وقطاعات الوزارة.
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استراتيجية الوزارة

 الرؤية 

»نعمل اأن نكون منظمة حكومية ع�صرية اأكرث احرتافية«

الرسالة

»نحو ا�صتقرار مايل واقت�صادي لتحقيق الأهداف التنموية والإ�صرتاتيجية للدولة، من 

خالل دورها يف و�صع ال�صيا�صات املالية والقت�صاد الكلي وتوفري الإنفاق ال�صتثماري 

التنموي، واإعادة هيكلة النظام املايل بالدولة، ودعم ال�صفافية وتنمية التعاون على 

امل�صتويني الإقليمي والدويل والعمل على التطوير املوؤ�ص�صي والتنظيمي واملعلوماتي من 

خالل تطبيق نظم الإدارة احلديثة«
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األهداف االستراتيجية

تنق�سم الأهداف الإ�سرتاتيجية للوزارة اإىل جمموعتني اأ�سا�سيتني على النحو التايل:

اأول :الأهداف الإ�صرتاتيجية املرتبطة باأن�صطة الوزارة الأ�صا�صية :

1- اإعداد �سيا�سات املالية العامة التي تدعم ال�ستقرار املايل والقت�سادي امل�ستدام للدولة بالتن�سيق والتكامل 

مع ال�سيا�سات النقدية والقت�سادية يف اإطار روؤية الدولة والأهداف الإ�سرتاتيجية للتنمية.

اإعادة هيكلة النظام املايل للدولة، وتطبيق نظام موازنات الربامج والأداء مبا ي�سمن  2- ا�ستكمال خطط 

و�سبط  املايل  الأداء  كفاءة  ويحقق  جهة،  من  التنموية  والربامج  امل�سروعات  اختيار  مو�سوعية  اأولويات 

الإنفاق احلكومي من جهة اأخرى.

3- اإعادة هيكلة الإنفاق احلكومي، يف اإطار روؤية الدولة، بالرتكيز على الإنفاق ال�ستثماري الذي ميثل قاطرة 

للنمو القت�سادي وحمفز لتو�سيع دور القطاع اخلا�ص يف التنمية. 

4- تطوير الت�سريعات والنظم ال�سريبية مبا يدعم �سبط وتوجيه الن�ساط القت�سادي، وتنويع وتنمية اإيرادات 

املالية العامة، وحت�سني بيئة ال�ستثمار والأعمال دون التاأثري على دور القطاع اخلا�ص يف التنمية.

5- تعظيم العائد القت�سادي واملايل من ا�ستغالل اأمالك الدولة مبا يدعم املبادرات وامل�سروعات ال�ستثمارية 

للقطاع اخلا�ص من جهة، وتنمية اإيرادات الدولة من جهة اأخرى. 

الكوادر  كفاءة  ورفع  ال�سرتاتيجي  بالتخطيط  الهتمام  مع  بالوزارة،  التخطيطي  الن�ساط  دور  تطوير   -6

التخطيطية وتعميق ثقافة وممار�سات التخطيط العلمي على كافة امل�ستويات الإدارية.
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7- تطوير الأطر الت�سريعية والتنظيمية لل�سراء احلكومي لتخفي�ص التكاليف وتر�سيد الإنفاق، باإ�سدار ت�سريع 

متطور لل�سراء العام ورفع كفاءة نظم واأ�ساليب ال�سراء باجلهات احلكومية.

8- اإعادة هيكلة نظم واأن�سطة التخزين بالقطاع احلكومي بنقلها اإىل القطاع اخلا�ص لتخفي�ص تكلفة املخزون 

وتر�سيد الإنفاق احلكومي  يف اجلهات احلكومية. 

اإدارات حكومية، هيئات  و  املطبقة على اجلهات احلكومية )وزارات  املالية  الرقابة  واأدوات  9- تطوير نظم 

ملحقة، موؤ�س�سات م�ستقلة( لدعم امل�ساءلة وال�سفافية وتر�سيد الإنفاق وتقلي�ص الهدر بالقطاع احلكومي.

والعربي  الإقليمي  امل�ستوى  على  واملايل  القت�سادي  التعاون  واتفاقيات  وم�سروعات  مبادرات  دعم   -10

واخلليجي، وعلى امل�ستوى الإ�سالمي مبا يعزز امل�سالح القت�سادية واملالية لدولة الكويت ويفتح جمالت 

للعمل وال�ستثمار للقطاع اخلا�ص الكويتي. 

11- دعم وتو�سيع كافة اأ�سكال التعاون والتن�سيق املايل والقت�سادي مع التكتالت والدول واملنظمات الدولية 

اخلا�ص  للقطاع  وال�ستثمار  للعمل  ويفتح جمالت  الكويت  لدولة  واملالية  القت�سادية  امل�سالح  يعزز  مبا 

الكويتي. 

12- تو�سيع جمالت التعاون وال�ستفادة الفنية ال�ست�سارية من املنظمات الدولية والإقليمية املختلفة لتطوير 

اأدوار الوزارة الإ�سرتاتيجية، وهياكلها الأ�سا�سية وتنمية قوة العمل بها.

13- تطوير اأن�سطة وقدرات فاعلة للوزارة يف جمالت: ر�سد وحتليل الجتاهات املالية والقت�سادية الإقليمية 

والعاملية، اإدارة الأزمات املالية على امل�ستوى الكلى والتفاو�ص مع الدول واملنظمات والتكتالت الإقليمية 

والعاملية.
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ثانيا : الأهداف الإ�صرتاتيجية املرتبطة ببناء القدرات الأ�صا�صية للوزارة.

1- اإدخال وتطبيق نظم واأدوات الإدارة احلديثة بالوزارة مثل : اإدارة اجلودة ال�ساملة، التخطيط ال�سرتاتيجي، 

جمالت ال�سئون القانونية،اإدارة اخلدمات العامة، موازنات الربامج والأداء، اإدارة الأزمات، نظم دعم 

القرار، ونظم الر�سد والتحليل امل�ستمر للمتغريات املحلية واخلارجية املوؤثرة على عمل الوزارة.

2- اإعادة هيكلة الأو�ساع التنظيمية بالوزارة يف اإطار روؤيتها امل�ستقبلية واأهدافها الإ�سرتاتيجية، مع مراعاة 

التنظيمي  والتجان�ص  الفنية،  والإدارات  الرئي�سة  للقطاعات  املحددة  والخت�سا�سات  الأهداف  و�سوح 

داخل القطاعات، واملرونة التنظيمية. 

3- اإعادة هيكلة وبناء النظم املرتبطة بقوة العمل بالوزارة ومنها : نظام تو�سيف الوظائف، نظام التدريب، 

نظام الأجور واحلوافز ونظام التقييم املرتبط مبعايري مو�سوعية لقيا�ص الأداء. 

4- حتويل وزارة املالية اإىل الإدارة الإليكرتونية الكاملة من خالل خطط متوا�سلة للميكنة املكتبية والت�سبيك 

Networking بقطاعات واأن�سطة الوزارة املختلفة داخليا، والت�سبيك املوؤ�س�سي مع اجلهات املعنية داخل 
وخارج الدولة.

قواعد  مثل:  الوزارة  اأن�سطة  لدعم  الأ�سا�سية  النوعية  املعلومات  ونظم  البيانات  قواعد  وا�ستكمال  بناء   -5

البيانات املالية والقت�سادية، نظام معلومات املوارد الب�سرية، نظم املعلومات ال�سريبية، نظم املعلومات 

اجلغرافية، نظم احلفظ والأر�سفة وال�سرتجاع الإليكرتونية، نظام ال�سجل العام، النظم املالية املتكاملة، 

نظام املعلومات القانونية، وغريها
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سياسات الوزارة

�سيا�سات الوزارة يف اخلطة الإمنائية لدولة الكويت 2011/2010 – 2014/2013  تنق�سم اإىل �سيا�سات 

الأهداف  لتحقيق  الوزارة  ت�ستخدمها  التي  الو�سائل  جمموعهما  لي�سكل  اأخرى  و�سيا�سات  العامة  املالية 

املو�سوعة واملرجوة. ون�سري يف هذا املقام اإىل اللتزام الكامل للوزارة باملادة العا�سرة من القانون رقم 9 

ل�سنة 2010 والتي تن�ص على »تلتزم اجلهات املعنية بالتوجيهات والأهداف وال�سيا�سات الواردة بالإطار 

العام للخطة الإمنائية«. وفيما يلي الن�ص الكامل لتلك ال�سيا�سات:

1( �صيا�صات املالية العامة:

1- حتقيق الكفاءة يف تخ�سي�ص املوارد لرت�سيد الإنفاق العام وجتنب اأوجه الهدر املختلفة، ودعم امل�ساءلة 

العام و�سبط معدلت منو الإنفاق اجلاري، وزيادة  وال�سفافية يف تخ�سي�ص ومراقبة ا�ستخدام الإنفاق 

م�ستويات الإنفاق ال�ستثماري، بهدف حتقيق معدل النمو امل�ستهدف 5.1 % �سنويا بالرغم من الظروف 

احلالية لالأزمة املالية.

2- اإحداث تغيريات ملمو�سة يف معدلت منو وهيكل الإيرادات العامة وزيادة معدل النمو املتوقع لالإيرادات غري 

النفطية لت�سل اإىل حوايل 4،200  مليون دينار يف نهاية فرتة خطة التنمية 2014/2013-2011/2010. 

ورفع ن�سبة م�ساهمة الإيرادات غري النفطية اإىل الإجمايل العام لالإيرادات لت�سل اإىل حوايل 30 % يف 

اإىل  اإيرادات غري نفطية  بن�سبة  2011/2010-  2014/2013 مقارنة  التنمية  الأخرية من خطة  ال�سنة 

الإجمايل العام لالإيرادات تعادل 12% يف �سنة الأ�سا�ص، وذلك من خالل تعزيزات الإيرادات ال�سيادية 

لدولة الكويت بو�سع نظام �سريبي، وتعديل قانون رقم 79 ل�سنة 1995 يف �ساأن الر�سوم والتكاليف املالية 
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مقابل النتفاع باملرافق واخلدمات العامة، وا�ستكمال اتفاقيات منع الزدواج ال�سريبي.

3- تطوير روؤية رقابية اأ�سمل واأو�سع حتقق الرقابة على كفاءة الإنفاق واحلفاظ على الأموال العامة وتنظيم 

وتوحيد اجلوانب الت�سريعية لل�سراء احلكومي، وتوحيد ومركزية اجلهة املخت�سة مبتابعة واإعداد الت�سريعات 

اخلا�سة بال�سراء احلكومي مبا ي�ساهم يف تر�سيد الإنفاق احلكومي.

4- تطبيق موازنة الربامج والأداء يف اجلهات احلكومية املختلفة تدريجيًا، ومبا يتيح املفا�سلة بني الربامج 

البديلة واختيار اأكرثها مالئمة لتحقيق الأهداف التنموية

5- دعم جهود ومبادرات التعاون القت�سادي يف اإطار جمل�ص التعاون اخلليجي. وتفعيل دور القطاع اخلا�ص 

خليجيا. واإن�ساء حماور للتنمية القت�سادية الإقليمية والعربية امل�سرتكة عرب اإن�ساء منطقة للتجارة احلرة 

العربية وحترير اخلدمات واإقامة الحتاد اجلمركي العربي.

2( �صيا�صات اأخرى :

1- احلد من اخللل يف العالقة بني ال�ستهالك اجلاري والتكوين الراأ�سمايل من خالل زيادة قيمة خم�س�سات 

التنمية  خطة  من  الأخرية  ال�سنة  خالل  دينار  مليون   9275 اإىل  لي�سل  الإجمايل  الراأ�سمايل  التكوين 

2011/2010 – 2014/2013 )24% من الناجت القومي الإجمايل( مقارنة بحوايل 50705 مليون دينار 

يف �سنة الأ�سا�ص )19% من الناجت القومي الإجمايل(، ومبعدل منو حقيقي 10.2% �سنويا. وهو معدل يفوق 

معدل منو ال�ستهالك النهائي احلكومي واخلا�ص ال�سنوي واملقدر بنحو 4.6% خالل فرتة اخلطة.

املحرك  يعترب  الذي  العام  الإنفاق  معدلت  تعزيز  خالل  من  الدولة  يف  القت�سادية  احلركة  تن�سيط   -2

امل�ساريع  تنفيذ  للتعجيل يف  العام،  ال�ستثماري  الإنفاق  على  الرتكيز  مع  القت�سادي،  للن�ساط  الرئي�سي 
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الإنفاق ال�ستثماري اخلا�ص من خالل  ت�سجيع  اإىل  بالإ�سافة  الأخرى،  الهامة  التنمية  الكربى وم�ساريع 

اإعطاء القطاع اخلا�ص دورا رياديا يف متويل بع�ص هذه امل�ساريع وتنفيذها واإدارتها.

3- ا�ستكمال م�سروعات احلكومة اللكرتونية وتطوير القائم منها عرب تاأ�سي�ص مراكز اخلدمات اللكرتونية 

ال�ساملة وامل�سروعات الداعمة لها مبا يف ذلك م�سروع البوابة الر�سمية اللكرتونية لدولة الكويت.

الأداء  لتح�سني  بع�سها  باإدارة  اخلا�ص  القطاع  تكليف  اأو  احلكومية  اخلدمات  بع�ص  تخ�سي�ص  درا�سة   -4

وتخفيف الأعباء غري ال�سرورية التي تتحملها الدولة.
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المفاهيم األساسية للمصطلحات المستخدمة في التخطيط

بداية، لعله من ال�سروري و�سع مفاهيم موحدة على النحو التايل :

مفاهيم عامة

لتحقيق  اأن�سطة  وتنفيذ  واملالية  والب�سرية  املادية  املوارد  ا�ستخدام  وطرائق  نهج  الإ�صرتاتيجيات:   •
القدرات. وتت�سمن جمموعة من الأهداف العامة املرتابطة واملت�سقة امل�ستهدف تطبيقها، وت�سكل اأ�ساليب 

ا�ستخدام املوارد املتاحة والأهداف املراد حتقيقها املخطط ال�سامل واملرتابط لقطاع معني اأو جهة معينة 

بهدف �سمان حتقيق الروؤية امل�ستقبلية.

• ال�صيا�صة: الو�سيلة املقرتحة التي يتم من خاللها حتقيق هدف اأو اأهداف معينة.

• اخلطـــة: جمموعة من اإجراءات العمل املت�سقة واملتكاملة التي يتم ت�سميمها للو�سول اإىل اأهداف عامة 
معينة من خالل حتقيق اأهداف حمددة يف مدة زمنية معينة ويف نطاق الإمكانات املالية واملادية والب�سرية 

املتاحة. اأو هي جداول ف�سلية اأو �سنوية للنتائج واملهام والأطر الزمنية وامل�سوؤوليات املتوقعة.

• املنهجية: و�سف للطريقة التي �سُينجز بها �سيء وهي جمموعة من الأ�ساليب والإجراءات والتقنيات 
التحليلية ُت�ستخدم جلمع وحتليل املعلومات املالئمة لتقييم برنامج اأو عن�سر اأو ن�ساط حمدد. 

• الإجراءات: اخلطوات واملراحل املت�سل�سلة املتبعة لتنفيذ الأعمال واإجناز الأن�سطة.

املالية: خطوات تنفيذ املبادئ واملعايري املحا�سبية وهي تهدف اإىل فر�ص الرقابة على الإنفاق  • الإجراءات 
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احلكومي مع توفري البيانات الالزمة مل�ستخدميها وامل�ستفيدين منها بغر�ص م�ساعدتهم يف اتخاذ القرارات.

الفاعلية: مقارنة الأداء الفعلي بالأهداف املر�سومة للتاأكد من مدى حتقيقها و�سول لتحديد  • قيـا�س 
النحرافات ودرا�ستها وحتليلها ومعاجلتها.

التغيري ويورد تفا�سيل مدى العمل على  ُي�ستخدم لإثبات  اأو نوعي لأداء برنامج  املوؤ�صر: مقيا�ص كمي   •
حتقيق نتائج الربنامج اأو حتقيقها فعاًل. ولكي تكون املوؤ�سرات مفيدة ملراقبة وتقييم نتائج الربنامج، من 

املهم حتديد موؤ�سرات تكون مبا�سرة ومو�سوعية وعملية ومالئمة، وحتديثها بانتظام. 

الإح�صائية: هي الأدوات التي يقا�ص بها التطور الذي بلغته العملية الإمنائية يف قطاع ما  املوؤ�صرات   •
خالل فرتة زمنية معينة. ويجب اأن يتمكن املعنيني بقيا�سه يف كل مرحلة من مراحل اخلطة، حتى تتاح 

للمخططني اإمكانية ا�ستخدام كل ما يف حوزتهم من خربة، لدعم الأهداف الإ�سرتاتيجية.

لذا فا�ستخدام املوؤ�سرات الإح�سائية يعطي املخطط الفر�سة لإدراك جمريات الأمور يف كل حلظة وتلم�ص 

مواطن اخلطاأ وحماولة ت�سحيحها. وت�ستحدث املوؤ�سرات على عدة م�ستويات؛

الأول : الأهداف الإ�صرتاتيجية للإدارة كما وردت يف الإطار ال�صرتاتيجي؛

الثاين: اأهداف وخمرجات مكونات الربنامج كما حددتها خطة العمل ؛

الثالث : املخرجات املحققة لفرتة ما كما يحددها برنامج العمل وامليزانية.

العام: ميثل املتطلبات التنموية املراد حتقيقها يف قطاع معني من خالل اإتباع �سيا�سات خمتارة  • الهدف 
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للعمل خالل مدى زمني حمدد )ق�سري املدى - متو�سط املدى - طويل املدى(، بنهاية اخلطة.

• البنية الأ�صا�صية اأو التحتية: يطلق هذا التعبري على الو�سائل املادية واملقومات الهيكلية والتي ت�ستهدف 
اإيجاد بيئة مواتية ومناخ مالئم للتنمية، وت�سكل احد املرتكزات الأ�سا�سية لنجاح م�سروعات خطط التنمية 

توافر تلك البني وفق معايري حمددة.

املالية: هي الأ�سلوب الذي تنتهجه احلكومة يف تخطيط نفقاتها واإيراداتها. كما ميكن جت�سيد  • ال�صيا�صة 
هذا الأ�سلوب من خالل امليزانية العامة للدولة. وتعترب ال�سيا�سات التي تتحكم بالإيرادات والإنفاق اأداة 

هامة جدًا للحفاظ على ال�ستقرار املايل والقت�سادي بالدولة.

• مفهوم قيا�س الأداء: هو جمع البيانات ب�سكل منظم ومو�سوعي لتحديد كفاءة وفعالية تنفيذ امل�سروعات 
وحتقيق الأهداف املرجو حتقيقها وو�سعها يف �سكل ي�سهل معه تقييم اأن�سطة قطاع اأو اإدارة.

الوحدة  يف  بتنفيذها  ي�سطلع  التي  مب�سئولياته  للقيام  الفرد  ميار�سها  التي  الأعمال  الفردي:  الأداء   •
الوحدة  اأهداف  حتقيق  يف  بدورها  ت�ساهم  والتي  له،  و�سعت  التي  الأهداف  لتحقيق  و�سول  التنظيمية 

التنظيمية ويقوم بتقييم هذا الأداء الرئي�ص املبا�سر.

املوؤ�ص�صي: املنظومة املتكاملة لنتاج اأعمال املوؤ�س�سة )وزارة املالية( يف �سوء تفاعلها مع عنا�سر  • الأداء 
بيئتها الداخلية واخلارجية. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن موؤ�سرات القيا�ص املرتبطة باأداء الوزارة لها خ�سو�سيتها 

ميكن  ل  الأن�سطة  تلك  بع�ص  اأن  اإىل  بالإ�سافة  وتعددها،  الوزارة  اأن�سطة  تنوع  ب�سبب  وذلك  و�سعوبتها، 

قيا�سها بوحدات كمية.
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• التقييم: عملية حمددة زمنيًا تهدف اإىل تقييم اأهمية واأداء وجناح اأو ف�سل الربامج اأو امل�ساريع امل�ستمرة 
اأو املنتهية تقييمًا منهجيًا ومو�سوعيًا. ويهدف التقييم عادة اإىل حتديد اأهمية و�سحة ت�سميم الربنامج 

وكفاءته وفعاليته وتاأثريه وقابليته لال�ستمرار.

اأو ل ي�سلح للتحديد  اأ�سا�سًا و�سفيًا وتف�سرييًا، وقد ي�سلح  التقييم يكون  النوعي: منط من  التقييم   •
الكمي. 

الكمي: منط من التقييم يتمثل يف ا�ستخدام القيا�ص العددي وحتليل البيانات ا�ستنادًا اإىل  التقييم   •
الطرق الإح�سائية.

العمل: التعليمات املنظمة لإجراءات العمل �سواء ما يتم منها بطريقة يدوية اأو با�ستخدام  • نظم وطرق 
النظم الآلية.

اإعداد اخلطط وتنفيذها �سمن الهيكل  التخطيط التاأ�صريي )التوجيهي - الوظيفي(: ويق�سد به   •
مببداأ  عمال  النظام،  يوؤديها  التي  الوظائف  يف  التغري  باإحداث  مكتفيًا  القائم  والجتماعي  القت�سادي 

معني  اجتاه  يف  ال�سري  على  القت�ساد  دفع  على  األتاأ�سريي  التخطيط  منهج  ويقوم  التدريجي،  الإ�سالح 

لتحقيق النمو املطرد.

العامة: تقدير مف�سل ومعتمد للنفقات العامة والإيرادات العامة عن فرتة مالية مقبلة ويتبني  • املوازنة 
اأ�سا�سني هما التقدير والعتماد. وللموازنة  اأن املوازنة العامة للدولة ت�ستند اإىل عن�سرين  من التعريف 

العامة للدولة اأهمية كربى لأنها تعرب عن برنامج العمل ال�سيا�سي والقت�سادي والجتماعي للحكومة خالل 

الفرتة املالية املقبلة، وبعبارة اأخرى فان املوازنة العامة للدولة لها دللة �سيا�سية واقت�سادية واجتماعية، 
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اإذ ميكن الك�سف عن خمتلف اأغرا�ص الدولة عن طريق حتليل اأرقام الإيرادات العامة والنفقات العامة 

التي جتمعها وثيقة واحدة هي املوازنة العامة للدولة.

القدرات: عملية ت�سمل بناء القدرات التقنية وال�سلوكيات والعالقات والقيم التي ت�ساعد الأفراد  • تنمية 
ومتر  الوقت.  مبرور  التنموية  اأهدافها  وحتقيق  اأدائها  حت�سني  على  واملجتمعات  واملنظمات  واملجموعات 

هذه العملية مبراحل عديدة خمتلفة من التطور ولذلك تختلف اأنواع التدخالت املطلوبة لتنمية القدرات 

اجلماعية  ال�سلوكيات  ت�سكل  التي  والقواعد  والنظم  العمليات  تعزيز  تت�سمن  وهي  املختلفة.  املراحل  يف 

والفردية والأداء اجلماعي والفردي يف جميع م�ساعي التنمية بالإ�سافة اإىل قدرات الأفراد ورغبتهم يف 

القيام باأدوار تنموية جديدة والتكيف مع املتطلبات واملواقف اجلديدة. وُي�سار اأي�سًا اإىل تنمية القدرات 

بتعبري »بناء القدرات« اأو »تعزيز القدرات«.

• الفعالية: قيا�ص مدى حتقيق برنامج للنتائج املخططة له )املخرجات والنواجت والأهداف(.

• الكفاءة: مقيا�ص لكيفية ا�ستخدام املدخالت )املوارد املالية والب�سرية والتقنية واملادية( ب�سكل اقت�سادي 
واأمثل للح�سول على خمرجات.

• املدخلت: املوارد املالية والب�سرية واملادية والتكنولوجية واملعلوماتية والتي ت�ستخدم لتنفيذ الأهداف 
املخططة. 

اأو  خطة  تنفيذ  ْمن  �سِ اأن�سطة  اإجناز  نتاج  يكون  ما  كل  اأو  الناجمة  واخلدمات  النواجت  املخرجات:   •
برنامج.
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الخطط التشغيلية

اخلطط الت�سغيلية اأو التنفيذية هي الو�سائل املحددة التي يتبعها القائمني بالعملية التخطيطية للو�سول اىل 

الأهداف املو�سوعة. وهي يف عملية التخطيط متثل املرحلة التي يتوجب فيها اإ�سراك الأ�سخا�ص املعنيني 

بتطبيق اخلطة ب�سكل فعال.

ويتم ربط الأهداف ال�صرتاتيجية مبهام الإدارات وذلك على النحو التايل:

اأوًل: الهدف ال�سرتاتيجي الذي يدخل �سمن اأن�سطة الإدارة املعنية.

ثانيًا: حتديد الأهداف الفرعية التي ت�ستهدفها الإدارة �سواء على املدى الق�سري اأو املدى املتو�سط.

وت�ستمل اخلطط الت�سغيلية على عدد من امل�سروعات التي يتبناها القطاع اأو الإدارة وميثل م�ساهمته يف 

حتقيق اأهداف الوزارة الإ�سرتاتيجية. ونو�سح فيما يلي النموذج الذي �سيتم ا�ستخدامه يف اإعداد ومتابعة 

م�سروعات الوزارة.
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نموذج إعداد مشروعات الخطة ومتابعة تنفيذها 
)عرض وشرح كيفية تعبئة النموذج(

• قطاع: ا�سم القطاع 

• اإدارة: ا�سم الإدارة املعنية

امل�صروع: يتم التفاق علية بالتن�سيق مع الإدارة و مكتب التخطيط و املتابعة. • ا�صم 

امل�صروع: تطويري )         (، نظم اآلية )         (، منطي  )         (، اأن�سائي  )         (  • نوع 

معظم امل�سروعات التي تدخل �سمن هذا النموذج م�سروعات منطية، فاذا كانت خالف ذلك يتم ادراجها 

ح�سب نوعها كما هو مبني اعاله. 

• الهدف التابع له امل�صروع: ويت�سمن الهدف ال�سرتاتيجي )اأو الأهداف ال�سرتاتيجية( وكذلك الهدف 
الفرعي )اأو الأهداف الفرعية( املنبثقة عنه. 

ال�صرتاتيجية(:  )الأهداف  ال�صرتاتيجي  الهدف  • اأول:- 

وتنق�سم اإىل جمموعتني على النحو التايل:

اأول: الأهداف الإ�سرتاتيجية املرتبطة باأن�سطة الوزارة الأ�سا�سية. 

ثانيا: الأهداف ال�سرتاتيجية املرتبطة ببناء القدرات الأ�سا�سية للوزارة.
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الفرعي: الهدف  • ثانيا:- 

 هو هدف منبثق عن الهداف ال�سرتاتيجية للوزارة، يتم حتديده بالتن�سيق بني الدارة و مكتب التخطيط 

واملتابعة.

وخارجها(: يتم ادراج كافة اجلهات امل�ستفيدة من امل�سروع �سواء  الوزارة  )داخل  امل�صتفيدة  • اجلهات 
داخل اأو خارج الوزارة.

التنفيذ: ال�سنة املالية 4/1 – 3/31  ومدة  امل�صروع  بدء  • تاريخ 

امل�صروع: ن�سف �سنوية. متابعة  • فرتة 

امل�صروع: حتديد تلك املتطلبات من الإدارة املعنية. تنفيذ  • متطلبات 

• مالية: ما يخرج عن ميزانية الوزارة 

• تنظيمية: تعديل هيكل تنظيمي اأو اإن�ساء وحده تنظيمية اأو خالفة.

• اإجرائية: اإجراء لبد اأن يتم اتخاذه على �سبيل املثال: )موافقات اإدارة الفتوى والت�سريع، ديوان اخلدمة املدنية 
.... اأو غريها(. 

• ت�صريعية: ت�سريع من خالل القنوات ال�سرعية من حتويل ملجل�ص الوزراء ومن ثم جمل�ص الأمة.

• معلوماتية: نظم املعلومات اأو قواعد البيانات املطلوبة

• املوؤ�صر: يقي�ص مدى حتقق الأهداف الفرعية ومن ثم الأهداف الإ�سرتاتيجية، و يتم حتديد تلك املوؤ�سرات 
وفقا لطبيعة اأن�سطة الإدارات املعنية بالتن�سيق والتعاون مع مكتب التخطيط واملتابعة. 
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• قيمة املوؤ�صر: تقا�ص مبعدل اأو ن�سبة مئوية اأو وحده ويتم حتديدها وفقا ملا يتم التفاق عليه بني الإدارات 
املعنية ومكتب التخطيط واملتابعة. 

املوؤ�صر )1( :.....................................................................، قيمة املوؤ�صر 

املوؤ�صر )2( :.....................................................................، قيمة املوؤ�صر 

اخلطوات التنفيذية

فرتة التنفيذ 

امل�صتهدفة
متابعة تنفيذ اخلطوات

املعوقات ومالحظاتن�صبة الجناز

مل تتممتت جزئيامتتاإيلمن

الإجراء الأول

اخلطوات التف�صيلية

الإجراء الثاين

اخلطوات التف�صيلية

هو ن�ساط تنفيذي يهدف اإىل و�سع اخلطة حمل التطبيق ويتكون من عدة خطوات تف�سيلية.  • الإجراء: 

)التف�صيلية(: هي اأن�سطة ا�سغر واأكرث تف�سيال ت�سكل يف جمملها الإجراء الأ�سا�سي الذي  • اخلطوات 
تنبثق منه.
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-  فرتة التنفيذ امل�صتهدفة: لكل خطوه تف�سيلية على حدا. 

-  متابعة تنفيذ اخلطوات: يبني اإذا متت اأو متت جزئيا اأو مل تتم اخلطوة. 

اإجمايل  على  مق�سوما  تنفيذه  مت  ما  اإجمايل  خالل  من  الجناز  ن�سبة  احت�ساب  يتم  الجناز:  ن�صبة    -
املخطط خالل فرتة التنفيذ امل�ستهدفة اأو وفقا للخطوات التف�سيلية للم�سروع، اأو ما مت التفاق عليه مع 

الإدارات املعنية. 

-املعوقات وامللحظات: يتم كتابة اأي معوقات تواجه تنفيذ امل�سروع. 
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مثال تطبيقي

لكيفية احتساب نسب االنجاز

)تو�سع اخلطة  املعنية  املدة  التنفيذية خالل  زمن اخلطوات  ونهاية  بداية  يحدد  زمني  للم�سروع جدول 

ق�سرية الأجل بالوزارة على اأ�سا�ص عام كامل(، وحل�ساب الجناز يتم حتديد الزمن الفعلي لتلك اخلطوات 

ومقارنته مع الزمن املخطط فاإن كان الزمن الفعلي اأقل اأو ي�ساوي الزمن يف اجلدول املقرتح فهذا يعني 

اأن التنفيذ ي�سري ح�سب اخلطة، واإذا كان الزمن الفعلي اأعلى من الزمن يف اجلدول املقرتح فيعني وجود 

م�سكلة يف التنفيذ.

املثال يفرت�ض الأتي:

• تتكون الإجراءات اخلا�سة بتنفيذ امل�سروع يف هذا املثال للت�سهيل من خم�سة اإجراءات تت�ساوى جميعها 
يف الزمن وبالتايل يت�ساوى اإ�سهام كل اإجراء يف تنفيذ اخلطة خالل الفرتة املعنية وهي عام كامل )12 

�سهر(.

تنفيذه(   )املخطط   100  = الأجل(  )ق�سرية  ال�سنوية  اخلطة  تنفيذ  يف  اإجراء  كل  اإ�سهام  فان  • اأذن: 
/ 5 )اإجمايل عدد الإجراءات( = %20.

عدد  اأن  ومبا  تف�سيلية،  خطوات  اأربعة  من  يتكون  الثالث  الإجراء  وليكن  الإجراءات  احد  اأن  • بفر�ص 
اخلطوات التف�سيلية لالإجراء الثالث )على �سبيل املثال( اأربعة خطوات وبفر�ص اأن كل خطوة ت�ستهلك 
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نف�ص الزمن ليتم اجنازها، تكون ن�سبة اجناز كل خطوة 25% من اإجمايل الإجراء. 

كالأتي:  وهي  للتنفيذ  حالت  ثالثة  توجد  اإجراء،  اأي  • ولتنفيذ 

اخلطوة  يف  كما   %  25 اخلطوة  تلك  اجناز  ن�سبة  تكون  بالكامل  تنفيذه  مت  باخلطوة  العمل  كان  • اإذا 
الثانية.

الثالثة. اخلطوة  يف  كما   %0 �سفر  الجناز  ن�سبة  تكون  باخلطوة  بالكامل  العمل  تنفيذ  يتم  مل  • اإذا 

• اأما يف احلالة التي يتم فيها الجناز جزئيا فنقوم بالتي حل�ساب ن�سبة الجناز كما يف اخلطوة الأوىل 
واخلطوة الرابعة:

اإجراءه خالل الفرتة املعنية، وكم ميثل كن�سبة من العمل فاإذا كان مثال  • لبد من التعرف على ما مت 
)ن�سبة  الأوىل  اخلطوة  من  فعليا  اجنازه  مت  ما  ن�سبة  لذا  الأوىل،  اخلطوة  اإجمايل  من   %50 اجناز  مت 

الجناز( = )50 * 25( / 100 = %12.5.

• واإذا كان ما مت اجنازه على �سبيل املثال 60% من اإجمايل اخلطوة الرابعة فن�سبة ما مت اجنازه فعليا 
من اخلطوة الرابعة = )60 * 25( / 100 = %15.0.
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ليكون ا�صتيفاء جدول املتابعة على النحو التايل:

اخلطوات التنفيذية

فرتة التنفيذ 

امل�صتهدفة
ن�صبة متابعة تنفيذ اخلطوات

الجناز
املعوقات ومالحظات

مل تتممتت جزئيامتتاإيلمن

ن�سبة الجناز املخططة 20%20%الإجراء الأول

ن�سبة الجناز املخططة 20%20%الإجراء الثاين

ن�سبة الجناز املخططة 20%10.5%الإجراء الثالث

12.5%4/16/30اخلطوة الأوىل

ن�سبة الجناز املخططة لهذه 

اخلطوة وللخطوات الأخرى 

مت�ساوية وهي %25

مت التنفيذ وفق املخطط25%4/16/30اخلطوة الثانية

مل يتم التنفيذ ب�سبب وجود املعوق0.0 %4/16/30اخلطوة الثالثة

مت التنفيذ جزئيا15%7/19/30اخلطوة الرابعة

ن�سبة الجناز املخططة 20%20%الإجراء الرابع

ن�سبة الجناز املخططة 20%20%الإجراء اخلام�ض

)20  *  0.0(  +  )20  *  25.0(  +  )20  *  12.5(  = الثالث  الإجراء  كامل  يف  فعليا  مت  ما  • اإجمايل 
+ )15.0 * 20( /100 = 10.5%. اأي اأن ما مت تنفيذه فعليا 10.5% من ا�سل %20.

• ا�ستكمال للمثال وللت�سهيل وبفر�ص اأن الإجراءات الأخرى للم�سروع مت اجنازها كاملة فتكون ن�سبة الجناز 
الفعلية للم�سروع خالل الفرتة ت�ساوي 20 + 20 + 10.5 + 20 + 20 = %90.5
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الخاتمة

 واأخريا.. متثل اأ�صاليب العمل ومراعاة اأحكامها العن�صر الأ�صا�صي يف ا�صتقرار �صل�صة العمل وبناء على 
هذا املفهوم دون مكتب التخطيط واملتابعة كافة الإجراءات اخلا�صة باإعداد اخلطط وكيفية متابعتها 

يف هذا الدليل ليتم اإتاحته جلميع املعنيني واملهتمني بالتخطيط ومتابعة تنفيذ تلك اخلطط.

املن�صود من  والهدف  املرجوة  ال�صتفادة  الدليل  اأن يحقق هذا  واملتابعة  التخطيط  يتمنى مكتب  كما 
اإعداده، وان يجد املعنيني بالتخطيط بالوزارة بني طياته كافة الإجابات على ما يتبادر اإىل الأذهان من 
ت�صاوؤلت، واأن يكون الدليل مر�صداً اأ�صا�صيا للتعرف على كيفية اإعداد وتقييم امل�صروعات التي يتابعها 

املكتب. 




