مهام و اختصاصاث إدارة التخطيط والمتابعت
تتكىن إدارة التخطيط والمتابعت مه الىحذاث التىظيميت التاليت :
أوالً  :مراقبت التخطيط :
 ] 1قسم الخطط والبرامج.
 ] 2قسم التخطيط االستراتيجي .
ثاويا  :مراقبت المتابعت والبحىث والذعم التخطيطي :
 ] 1قسم المتابعت.
 ] 2قسم البحىث و الذعم التخطيطي.
ثالثا :مراقبت الجىدة.

تختص إدارة التخطيط والمتابعت والىحذاث التىظيميت التابعت لها بالتالي :
أوالً:إدارة التخطيط والمتابعت :

1ص تٓطيل وتودي٘ دٗود إعداد وتطبيل اضرتاتيذية ايوشازة بايتعاوٕ َع نافة
قطاعات ايوشازة  ،واجلٗات املتدصصة واملعٓية خازز ايوشازة  ،وتكديِ ايتكازيس
اخلاصة بتكييُٗا وَتابعتٗا .
2ص تٓطيل وتودي٘ دٗود إعداد خطط وبساَر ايوشازة َتوضطة األدٌ وايطٓوية
وفل زؤية ايوشازة وزضايتٗا وأٖدافٗا االضرتاتيذية ،واملستبطة بسؤية ايدوية
وخطط ايتُٓية َتوضطة األدٌ وايطٓوية وبساَر ايعٌُ احلهوَية ،بايتعاوٕ َع
األَاْة ايعاَة يًُذًظ األعًى يًتدطيط وايتُٓية .
3ص تطويس ْعِ املتابعة ايتدطيطية ،وإعداد وتكديِ تكازيس املتابعة اخلاصة خبطط
وبساَر وَشسوعات ايوشازة ملتدر ايكساز بايوشازة ،ويألَاْة ايعاَة يًُذًظ األعًى
يًتدطيط وايتُٓية.

4ص إعداد ايدزاضات وايبشوخ ايالشَة يدعِ ْشاط ايتدطيط واملتابعة بايوشازة
بايتعاوٕ َع قطاعات ايوشازة  ،واجلٗات االضتشازية واملتدصصة بايدوية وخازدٗا
.
5ص تكديِ نافة أشهاٍ ايدعِ ايفين ايتدطيطي يكطاعات ايوشازة املدتًفة مبا يهفٌ
نفاءة أْشطة ايتدطيط واملتابعة بايوشازة ،وحتطني نفاءة ايعٌُ ودودة األداء.
6ص تُٓية ايهوادز ايتدطيطية احملرتفة وتطويس ْعِ املعًوَات وقواعد ايبياْات
واألدية ايتدطيطية وغريٖا َٔ ايٓعِ واألدوات ايالشَة يدعِ ْشاط ايتدطيط
واملتابعة بايوشازة.
7ص تطويس ايعالقات َع األدٗصة واملٓعُات املعٓية داخٌ وخازز ايدوية ،ومتجيٌ
ايوشازة يديٗا.

ثاويا :مراقبت التخطيط :

1ص
2ص
3ص

4ص
5ص
6ص

املشازنة يف املٗاّ واألعُاٍ ايفٓية اخلاصة بٓشاط ايتدطيط االضرتاتيذي بايوشازة
بايتعاوٕ َع األطساف املعٓية بإدازات ايوشازة .
بًوزة املكرتسات واخلطط سوٍ تطويس ْشاط ايتدطيط االضرتاتيذي بايوشازة
وَٓاقشتٗا َع املطتويات اإلدازية األعًى .
املطاُٖة يف َٗاّ إعداد ايرباَر واخلطط َتوضطة األدٌ وايطٓوية ايتشغيًية
يًوشازة بايتعاوٕ َع ايوسدات ايتٓعيُية بإدازات ايوشازة  ،واجلٗات املعٓية خازز
ايوشازة .
تكديِ َكرتسات يتطويس ْعِ وآييات وأضاييب وضع اخلطط وايرباَر بايوشازة
بايتعاوٕ َع َساقبة املتابعة وايبشوخ وايدعِ ايتدطيطي.
وضع ضياضات وتكديِ َكرتسات سوٍ تطويس بيئة وْعِ ايعٌُ ودودة األداء
وَٓاقشتٗا َع املطتويات اإلدازية األعًى.
ايكياّ بأية َٗاّ أو تهًيفات يف إطاز ْطام عٌُ املساقبة يف دلاٍ ايتدطيط َٔ
داْب ايسئيظ املباشس .

ا -قسم الخطط والبرامج :

1ص
2ص

3ص

4ص
5ص
6ص

إعداد اخلطط وايرباَر وايطياضات َتوضطة األدٌ وايطٓوية ايتشغيًية يًوشازة
بايتعاوٕ َع ايكطاعات املدتًفة  ،يف ضوء زؤية ايوشازة وأٖدافٗا االضرتاتيذية .
تٓطيل َا خيص وشازة املايية يف بساَر ايعٌُ احلهوَية وخطط ايتُٓية َتوضطة
األدٌ وايطٓوية بايدوية ،بايتعاوٕ َع ايكطاعات املدتًفة واألَاْة ايعاَة يًُذًظ
األعًى يًتدطيط و ايتُٓية.
تكديِ َكرتسات سوٍ ايتطويس املطتُس يًٓشاط ايتدطيطي َٔ سيح األدوات
واألضاييب وايٓعِ وايُٓاذز وايهوادز ايبشسية املتدصصة  ،وزفعٗا إىل اإلدازة ايعًيا
بايوشازة .
تطويس ْعِ املعًوَات وقواعد ايبياْات ايتدطيطية ايالشَة يدعِ ْشاط
ايتدطيط بايوشازة.
دزاضة وحتًيٌ املشهالت وايتشديات اييت تواد٘ ايٓشاط ايتدطيطي  ،وزفع تكازيس
بشأْٗا إىل اإلدازة ايعًيا َع َكرتسات يًتعاٌَ َعٗا .
َتابعة ايتطوزات ايتدطيطية يف اجلٗات واألدٗصة املٓاظسة عًى املطتويني
اإلقًيُي و ايعاملي.
ب-قسم التخطيط اإلستراتيجي :

1ص تٓطيل اجلٗود  ،وتوفري املوازد ايالشَة إلعداد وَتابعة االضرتاتيذية طويًة األدٌ
يًوشازة  ،بايتٓطيل َع قطاعات ايوشازة واجلٗات االضتشازية واملعٓية بايدوية
وخازدٗا .
2ص ايعٌُ عًى حتويٌ زؤية ايوشازة وأٖدافٗا االضرتاتيذية إىل خطط وبساَر عًى
األدٌ املتوضط وايكصري بايتعاوٕ َع قطِ اخلطط وايرباَر  ،ونافة قطاعات
وإدازات ايوشازة .
3ص تُٓية املوازد ايبشسية يف دلاٍ ايتدطيط االضرتاتيذي داخٌ ايوشازة بايتعاوٕ َع
إدازة ايتدزيب .
4ص تطويس ايٓعِ اآليية املٓاضبة يدعِ ْشاط ايتدطيط االضرتاتيذي بايتعاوٕ َع
إدازة َسنص املعًوَات.

5ص املشازنة يف إعداد تكازيس املتابعة ايدوزية سوٍ ايتكدّ يف تٓفير اضرتاتيذية
ايوشازة بايتعاوٕ َع قطِ املتابعة  ،وزفعٗا إىل َتدر ايكساز.
6ص تكديِ َكرتسات سوٍ ضبٌ تفعيٌ أو تطويس أْشطة وأدوات وآييات ايتدطيط
االضرتاتيذي  ،وزفعٗا إىل اإلدازة ايعًيا بايوشازة .
7ص َتابعة اخلربات احملًية واإلقًيُية وايعاملية ذات ايعالقة يف دلاٍ ايتدطيط
االضرتاتيذي  ،وتوثيل ايعالقات َع األدٗصة واملٓعُات املعٓية ب٘ داخٌ ايدوية
وخازدٗا .
ثالثا :مراقبت المتابعت والبحىث والذعم التخطيطي :

1ص َباشسة املٗاّ املتعًكة مبتابعة اخلطط وبساَر ايعٌُ واملشسوعات اخلاصة بايوشازة
مبا فيٗا َشسوعات ايوشازة برباَر ايعٌُ احلهوَية وخطط ايتُٓية ،بايتعاوٕ َع
َساقبة ايتدطيط ونافة اإلدازات املعٓية بايوشازة.
2ص تطويس ايٓعِ واألضاييب واملؤشسات وايُٓاذز اخلاصة مبتابعة اخلطط وايرباَر
وزفع َكرتسات سوٍ ذيو إىل ايسئيظ املباشس.
3ص اختياز وتٓفير َشسوعات حبجية يدعِ ايٓشاط ايتدطيطي وْشاط املتابعة بود٘
عاّ ،وتًبية االستيادات ايبشجية يًكطاعات واإلدازات املعٓية بايوشازة .
4ص تكديِ نافة صوز ايدعِ ايتدطيطي يإلدازات املعٓية بايوشازة مبا يطاِٖ يف زفع
نفاءة أْشطة وضع ايتدطيط وايرباَر وَتابعتٗا بايوشازة بود٘ عاّ .
5ص إعداد املكرتسات اييت تطاِٖ يف تطويس وحتديح ْعِ ايعٌُ وَٓاقشتٗا َع
املطتويات اإلدازية األعًى.
أ -قسم المتابعت:

1ص وضع وتطبيل ايٓعِ وايُٓاذز واملؤشسات ايالشَة ملتابعة تطبيل اضرتاتيذية
ايوشازة  ،واخلطط ايتشغيًية ايطٓوية  ،أو اخلطط وايرباَر َتوضطة األدٌ
وزفع تكازيس بشأْٗا إىل اإلدازة ايعًيا .

2ص إعداد تكازيس املتابعة ايدوزية فيُا خيص وشازة املايية برباَر ايعٌُ احلهوَية
وخطط ايتُٓية َتوضطة األدٌ وايطٓوية ،بايتٓطيل َع األَاْة ايعاَة
يًُذًظ األعًى يًتدطيط وايتُٓية.
3ص وضع ضياضات يتُٓية ايهوادز ايبشسية احملرتفة يف دلاٍ َتابعة اخلطط
وايرباَر وفل أسدخ املؤشسات وايٓعِ ايعاملية ،بايتعاوٕ َع إدازة ايتدزيب
بايوشازة .
4ص تكديِ َكرتسات إىل اإلدازة ايعًيا سوٍ تطويس ْعِ وآييات وَؤشسات املتابعة
ايتدطيطية بايتعاوٕ َع األقطاّ األخسى بإدازة ايتدطيط واملتابعة  ،وقطاعات
وإدازات ايوشازة املدتًفة .
5ص َتابعة ايتطوزات اإلقًيُية وايعاملية يف دلاٍ َتابعة اخلطط وايرباَر فى
اجلٗات احلهوَية الضتدالص اخلربات املٓاضبة يًوشازة .
6ص توثيل ايعالقات وايتعاوٕ املشرتى َع اجلٗات واملٓعُات ذات ايعالقة داخٌ
وخازز دوية ايهويت.
ب -قسم البحىث والذعم التخطيطي :

1ص إدساء ايدزاضات وايبشوخ األضاضية ايالشَة يدعِ ْشاط ايتدطيط واملتابعة
بايوشازة بايتعاوٕ َع املسانص ايعًُية واالضتشازية املتدصصة ،مبا فيٗا ايدويية
داخٌ وخازز ايهويت.
2ص إعداد أية دزاضات أو حبوخ يهًف بٗا ايكطِ َٔ داْب اإلدازة ايعًيا بايوشازة .
3ص املشازنة َع قطاعات وإدازات ايوشازة املدتًفة يف إعداد ايدزاضات وايبشوخ اييت
تعاجل َشهالت ْوعية ذلددة ،وتطاِٖ يف زفع نفاءة األداء بايوشازة.
4ص تكديِ نافة صوز وأشهاٍ ايدعِ ايفين ايتدطيطي يكطاعات وإدازات ايوشازة
املدتًفة مبا يطاِٖ يف زفع نفاءة إعداد اخلطط ايتشغيًية وَتابعتٗا بايوشازة .
5ص تُٓية ايهوادز ايبشسية يف دلاٍ ايدزاضات وايبشوخ بايتعاوٕ َع إدازة ايتدزيب.
6ص تطويس ايٓعِ اآليية وقواعد ايبياْات ايالشَة ملطاْدة أْشطة ايدزاضات
وايبشوخ وايدعِ ايتدطيطي.

7ص تكديِ املكرتسات ايالشَة يتطويس ْشاط ايتدطيط واملتابعة بايوشازة بايتعاوٕ
َع األقطاّ األخسى بإدازة ايتدطيط و املتابعة.
رابعا  :مراقبت الجىدة :

1ص وضع و تٓفير ضياضات وْعِ َطتكسة وعًُية وَتدزدة يتونيد اجلودة بوشازة
املايية.
2ص وضع ضياضات يتٗيئة قطاعات ايوشازة وايعاًَني بٗا يًتعاٌَ اإلجيابي َع ضياضات
وْعِ اجلودة  ،مبا يف ذيو ايتطويسات املطًوبة يف اهليانٌ وايعًُيات واإلدساءات
املتبعة بايوشازة .
3ص وضع وتٓفير ايرباَر ايالشَة يتُٓية ايهوادز ايبشسية ايالشَة يوضع و تٓفير
ضياضات وْعِ اجلودة بايوشازة بايتعاوٕ َع إدازة ايتدزيب.
4ص اقرتاح تطويس ْعِ تكييِ األداء ايفسدي واملؤضطي بايوشازة وفل َتطًبات اجلودة
ايشاًَة.
5ص ايتكييِ ايدوزي واملطتُس يطُإ تطبيل وصياْة ْعِ وَتطًبات حتطني اجلودة
بايوشازة  ،وزفع َكرتسات يف ٖرا اخلصوص إىل اإلدازة ايعًيا .
6ص وضع بساَر يٓشس ضياضات وثكافة اجلودة عًى نافة املطتويات بايوشازة.
7ص َتابعة تٓفير اخلطة االضرتاتيذية واخلطط ايتٓفيرية يتونيد اجلودة بايوشازة.

