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دليــل إجراءات أعمال إدارة التخطيط واملتابعة

املــقـــدمـــة
تختص إدارة التخطيط واملتابعة والوحدات التابعة لها في إعداد ومتابعة استراتيجية الوزارة
بالتعاون مع كافة قطاعات الوزارة والتنسيق مع اجلهات املعنية ،وتقدمي التقارير واإلجناز للجنة
التخطيط واللجان املتخصصة وذلك لتحقيق برامج الوزارة متوسط األجل والسنوية وفق رؤية
الوزارة ورسالتها وأهدافها االستراتيجية ،واملرتبطة برؤية الدولة وخطط التنمية وبرامج العمل
احلكومية ،بالتعاون مع األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية .كما تختص اإلدارة
بإعداد الدراسات والبحوث الالزمة لدعم نشاط التخطيط واملتابعة بالوزارة بالتعاون مع اجلهات
االستشارية واملتخصصة مبا يكفل كفاءة العملية التخصصية في الوزارة لتحسني كفاءة العمل وجودة
األداء .كما تقوم اإلدارة بتنمية الكوادر التخطيطية احملترفة وتطوير نظم املعلومات وقواعد البيانات
واألدلة التخطيطية وغيرها من النظم واألدوات.
كما تسعى إدارة التخطيط واملتابعة إلى الرقي بخدمات الوزارة من خالل تطبيق نظم اجلودة
الشاملة ،ووضع سياسات لتهيئة قطاعات الوزارة والعاملني بها للتعامل اإليجابي مع سياسات
ونظم اجلودة ،والتي منها تنفيذ البرامج التدريبية والندوات إلعداد الكوادر الوظيفية وتنفيذ سياسات
ونظم اجلودة بالوزارة بالتعاون مع إدارة التدريب ،ووضع برامج لنشر سياسات وثقافة اجلودة
على كافة املستويات بالوزارة .باإلضافة إلى اقتراح وتطوير نظم تقييم األداء الفردي واملؤسسي
بالوزارة وفق متطلبات اجلودة الشاملة وذلك من خالل التقييم الدوري واملستمر لضمان تطبيق
نظم ومتطلبات حتسني اجلودة بالوزارة ،ورفع املقترحات في هذا اخلصوص إلى اإلدارة العليا.
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دليــل إجراءات أعمال إدارة التخطيط واملتابعة
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دليــل إجراءات أعمال إدارة التخطيط واملتابعة

اجراء ( :)1إعداد برنامج عمل الوزارة
األهـــداف

حتقيق استراتيجية الوزارة من خالل رسم برامج أعمال اإلدارات.
 -إدارة التخطيط واملتابعة.

مجاالت املسؤولية

 كافة إدارات الوزارة. جلنه التخطيط. -إدارة الشئون املالية

النماذج املستخدمة النموذج املوحد إلعداد ومتابعة برنامج عمل الوزارة على نظام (جناح)
في تنفيذ اإلجراء للتخطيط االستراتيجي.
 برنامج عمل الوزارة :هو برامج عمل كافة االدارات الذي يشمل(االعمال التشغيلية ،مشاريع التطويرية والتنموية ،فرق العمل،
مشاريع االصالح).
 االستراتيجية ( :)Strategyهي املنهجية التي تتبعها املنظمة لرسم خطةاستراتيجية طويله األمد والتي ستقودها لتحقيق رؤيتها املستقبلية ،بحيث
توحد املفاهيم بني اعضاء املنظمة وتوجه اجلهود واملوارد املؤسسية إلى
أهداف استراتيجية محددة.

املصطلحات
املستخدمة

 الرؤية ( :)Visionهي عبارة مختصرة عن التصور املستقبلي واملنشودللمنظمة ,وهي إجابة عن السؤال :ماذا ستكون املنظمة على املدى
الطويل؟
 الرسالة ( :)Missionهي عبارة مختصرة تتضمن وصف للمغزىاألساسي للمنظمة .وهي إجابة على السؤال :ما هو سبب وجود
املنظمة؟
 الهدف االستراتيجي )Strategic Goal( :هو الغاية املنشودة التيتتحقق من خاللها رؤية املنظمة .
 الهدف الفرعي ( :)Objectiveهو الهدف املشتق من الهدفاالستراتيجي ،إما على أساس زمني فيكون قصير األجل نسبي ًا ،أو
على أساس تفصيلي بأن يصف جزء من الهدف االستراتيجي.
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دليــل إجراءات أعمال إدارة التخطيط واملتابعة

 البرنامج ( )Programمجموعة من احملاور واملشاريع ذات طابعتشغيلي ومستمر أو طويل األجل ،يسعى إلى حتقيق هدف استراتيجي.

املصطلحات
املستخدمة

 املشروع ( :)Projectمجموعة من األعمال واإلجراءات التي منشأنها حتقيق هدف معني خالل فترة قصيرة نسبي ًا ووفق ميزانية
محددة.
 اإلجراء ( :)Processمجموعة من األنشطة ذات طابع مشترك ،يتماجنازها وفق جدول زمني مبني على األولويات.
 - 1إرسال مذكرة للقطاعات إلعداد برنامج عمل الوزارة وارسالها من
خالل نظام املراسالت الى الوكيل املساعد للشئون اإلدارية والقانونية
وتصدر باسم وكيل الوزارة الى كافة القطاعات الوزارة وذلك إلعداد
برنامج عمل الوزارة على النظام (جناح) والذي يتضمن (االعمال
التشغيلية ،املشاريع التطويرية والتنموية ،فرق العمل).
 - 2ارسال بريد الكتروني لكافة مستخدمني نظام (جناح) عن طريق
 Najah Accessبشأن برنامج عمل الوزارة.
 - 3التنسيق مع املختصني من القطاعات ملناقشة املالحظات
واالستفسارات.

اإلجراء بالتفصيل

 - 4التنسيق مع املختصني من إدارة الشئون املالية بشأن امليزانية التقديرية
للمشاريع للسنة املالية ،وإدراجها على نظام (جناح).
 - 5اعتماد برنامج عمل الوزارة من القطاعات املعنية وإدارة التخطيط
واملتابعة وإدارة الشؤون املالية.
 - 6إعداد التقرير اخلاص بإعداد عبر برنامج عمل الوزارة على نظام
النجاح.
 - 7ارسال تقرير االعداد عبر البريد االلكتروني لكافة مستخدمني نظام
(جناح) عن طريق .Najah Access
 - 8عقد اجتماع مع جلنة التخطيط ملناقشة واعتماد تقرير إعداد برنامج
عمل الوزارة.
 - 9التنسيق بشأن مالحظات جلنة التخطيط مع القطاعات املعنية إن
وجدت.
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دليــل إجراءات أعمال إدارة التخطيط واملتابعة

 نظام (جناح) للتخطيط االستراتيجي. التعميم االداري رقم ( )19لسنة  2014بشأن رؤية ،رسالة ،واألهدافاالستراتيجية لوزارة املالية.

املراجع

 خريطة ترميز وزارة املالية. تعليمات اإلعداد واملتابعة. سياسات خطة التنمية. -النظام اآللي لألمانة العامة للتخطيط والتنمية.

الدعم واملساندة
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دليــل إجراءات أعمال إدارة التخطيط واملتابعة

اجراء ( :)2متابعة برنامج عمل الوزار

األهـــداف

 - 1متابعة تنفيذ استراتيجية الوزارة من خالل متابعة إجراءات عمل
إدارات الوزارة لتحقيق األهداف بصورة دورية وفق اعمالها
التشغيلية ومشاريعها.
 - 2تصحيح مسار عمل اإلدارات من خالل متابعة األعمال التشغيلية
واملشاريع الواردة في اخلطة السنوية.
 - 3تقييم أداء إدارات الوزارة وفق اخلطط الزمنية لبرامج عملهم.
 -إدارة التخطيط واملتابعة.

مجاالت املسؤولية

 كافة إدارات الوزارة. جلنة فرق العمل. -جلنة االمانة العامة للتخطيط.

النماذج املستخدمة  -النموذج املوحد إلعداد ومتابعة خطط العمل في نظام (جناح).
في تنفيذ اإلجراء  -منوذج األمانة العامة للتخطيط والتنمية ملتابعة اخلطة.
 االستراتيجية (: )Strategyهي املنهجية التي تتبعها املنظمة لرسم خطةاستراتيجية طويله األمد والتي ستقودها لتحقيق رؤيتها املستقبلية ،بحيث
توحد املفاهيم بني اعضاء املنظمة وتوجه اجلهود واملوارد املؤسسية إلى
أهداف استراتيجية محددة.

املصطلحات
املستخدمة

 الرؤية (: )Visionهي عبارة مختصرة عن التصور املستقبلي واملنشودللمنظمة ,وهي إجابة عن السؤال :ماذا ستكون املنظمة على املدى
الطويل؟
 الرسالة (:)Missionهي عبارة مختصرة تتضمن وصف للمغزىاألساسي للمنظمة .وهي إجابة على السؤال :ما هو سبب وجود
املنظمة؟
 الهدف االستراتيجي )Strategic Goal( :هو الغاية املنشودة التيتتحقق من خاللها رؤية املنظمة.

االصدار الثاني 2018

8

دليــل إجراءات أعمال إدارة التخطيط واملتابعة

 الهدف الفرعي (: )Objectiveهو الهدف املشتق من الهدفاالستراتيجي ،إما على أساس زمني فيكون قصير األجل نسبي ًا ،أو
على أساس تفصيلي بأن يصف جزء من الهدف االستراتيجي.

املصطلحات
املستخدمة

 البرنامج  )Program( :مجموعة من احملاور واملشاريع ذات طابعتشغيلي ومستمر أو طويل األجل ،يسعى إلى حتقيق هدف استراتيجي.
 املشروع ( :)Projectمجموعة من األعمال واإلجراءات التي منشأنها حتقيق هدف معني خالل فترة قصيرة نسبي ًا ووفق ميزانية
محددة.
 اإلجراء ( :)Processمجموعة من األنشطة ذات طابع مشترك ،يتماجنازها وفق جدول زمني مبني على األولويات.
 - 1إرسال مذكرات خاصة مبتابعة برنامج عمل الوزارة الربع سنوية
وارسالها من خالل نظام املراسالت الى الوكيل املساعد للشئون
اإلدارية وتصدر باسم وكيل الوزارة الى كافة قطاعات الوزارة
وذلك ملتابعة برنامج عمل الوزارة على نظام (جناح) والذي يتضمن
(االعمال التشغيلية ،املشاريع التطويرية والتنموية ،وفرق العمل)،
على أن تشمل مذكرة لقطاع الشئون املالية والضريبية الستيفاء
البيانات املالية ملشاريع الوزارة التطويرية والتنموية.

اإلجراء بالتفصيل

 - 2ارسال بريد اإللكتروني لكافة مستخدمني نظام (جناح) عن طريق
 Najah Accessبشأن متابعة برنامج عمل الوزارة.
 - 3التنسيق مع املختصني من القطاعات ملناقشة املالحظات واالستفسارات.
 - 4التنسيق مع املختصني من إدارة الشئون املالية بشأن املنصرف من
املشاريع خالل الربع ،وإدراجها على صفحة متابعة امليزانية في نظام
(جناح).
 - 5اعتماد برنامج عمل الوزارة من القطاعات املعنية وإدارة التخطيط
واملتابعة وإدارة الشؤون املالية.
 - 6التنسيق مع إدارة الشئون املالية بشأن املبالغ املنصرفة على املشاريع.
 - 7االعتماد النهائي إلجنازات مشاريع الوزارة الواردة في خطة التنمية
آليا من قبل الشئون املالية ومسئولي املتابعة واالشراف.
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دليــل إجراءات أعمال إدارة التخطيط واملتابعة

 - 8اعداد تقرير املتابعة الربع سنوية لبرنامج عمل الوزارة على نظام
(جناح).

اإلجراء بالتفصيل

 - 9ارسال تقرير املتابعة عبر البريد االلكتروني لكافة مستخدمني نظام
(جناح) عن طريق .Najah Access
 - 10عقد اجتماع مع جلنة التخطيط ملناقشة واعتماد تقرير متابعة برنامج
عمل الوزارة.
 - 11التنسيق مع القطاعات املعنية بشأن مالحظات جلنة التخطيط إن
وجدت.
 نظام (جناح) للتخطيط االستراتيجي. التعميم االداري رقم ( )19لسنة  2014بشأن رؤية ،رسالة ،واألهدافاالستراتيجية لوزارة املالية.

املراجع

 خريطة ترميز وزارة املالية. تعليمات اإلعداد واملتابعة. سياسات خطة التنمية. -النظام اآللي لألمانة العامة للتخطيط والتنمية.

الدعم واملساندة
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دليــل إجراءات أعمال إدارة التخطيط واملتابعة

اجراء ( :)3متابعة املتطلبات التشريعية للخطة اإلمنائية
األهـــداف

حتقيق استراتيجية الوزارة من خالل رسم برامج أعمال اإلدارات.
 -إدارة التخطيط واملتابعة.

مجاالت املسؤولية

 كافة إدارات الوزارة. جلنه التخطيط. -إدارة الشئون املالية.

 النموذج املوحد إلعداد ومتابعة برنامج عمل الوزارة على نظامالنماذج املستخدمة
(جناح)للتخطيط االستراتيجي.

في تنفيذ اإلجراء

 منوذج األمانة العامة للتخطيط والتنمية إلعداد خطة االمنائية . برنامج عمل الوزارة :هو برامج عمل كافة االدارات الذي يشمل(االعمال التشغيلية ،مشاريع التطويرية والتنموية ،فرق العمل،
مشاريع االصالح).
 االستراتيجية ( :)Strategyهي املنهجية التي تتبعها املنظمة لرسم خطةاستراتيجية طويله األمد والتي ستقودها لتحقيق رؤيتها املستقبلية ،بحيث
توحد املفاهيم بني اعضاء املنظمة وتوجه اجلهود واملوارد املؤسسية إلى
أهداف استراتيجية محددة.

املصطلحات
املستخدمة

 الرؤية ( :)Visionهي عبارة مختصرة عن التصور املستقبلي واملنشودللمنظمة ,وهي إجابة عن السؤال :ماذا ستكون املنظمة على املدى
الطويل؟
 الرسالة ( :)Missionهي عبارة مختصرة تتضمن وصف للمغزىاألساسي للمنظمة .وهي إجابة على السؤال :ما هو سبب وجود
املنظمة؟
 الهدف االستراتيجي )Strategic Goal( :هو الغاية املنشودة التيتتحقق من خاللها رؤية املنظمة .
 الهدف الفرعي ( :)Objectiveهو الهدف املشتق من الهدفاالستراتيجي ،إما على أساس زمني فيكون قصير األجل نسبي ًا ،أو
على أساس تفصيلي بأن يصف جزء من الهدف االستراتيجي.
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دليــل إجراءات أعمال إدارة التخطيط واملتابعة

 البرنامج ( )Programمجموعة من احملاور واملشاريع ذات طابعتشغيلي ومستمر أو طويل األجل ،يسعى إلى حتقيق هدف استراتيجي.

املصطلحات
املستخدمة

 املشروع ( :)Projectمجموعة من األعمال واإلجراءات التي منشأنها حتقيق هدف معني خالل فترة قصيرة نسبي ًا ووفق ميزانية
محددة.
 اإلجراء ( :)Processمجموعة من األنشطة ذات طابع مشترك ،يتماجنازها وفق جدول زمني مبني على األولويات.
 اخلطة اإلمنائية :إطار عام يضم مجموعة من اإلجراءات واالهدافواملبادرات التي تسعى الدولة لتحقيقها خالل فترة معينة.
 - 1استالم كتب من األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية
حول املتطلبات التشريعية للوزارة.

اإلجراء بالتفصيل

 - 2مراسلة القطاعات املعنية الستيفاء املستجدات باملتطلبات التشريعية
التابعة لهم.
 - 3ادخال البيانات عبر نظام األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط
والتنمية.
 - 4الرد على الكتب الواردة من األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط
والتنمية.
 التعميم االداري رقم ( )19لسنة  2014بشأن رؤية ،رسالة ،واألهدافاالستراتيجية لوزارة املالية.

املراجع

 خريطة ترميز وزارة املالية. تعليمات اإلعداد واملتابعة. سياسات خطة التنمية. -النظام اآللي لألمانة العامة للتخطيط والتنمية.

الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2018

هاتف22498627 - 22487155 :
فاكس22445166 :
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دليــل إجراءات أعمال إدارة التخطيط واملتابعة

اجراء ( :)4إعداد مشاريع اخلطة اإلمنائية
األهـــداف

حتقيق استراتيجية الوزارة من خالل رسم برامج أعمال اإلدارات.
 -إدارة التخطيط واملتابعة.

مجاالت املسؤولية

 كافة إدارات الوزارة. جلنه التخطيط. -إدارة الشئون املالية.

 النموذج املوحد إلعداد ومتابعة برنامج عمل الوزارة على نظامالنماذج املستخدمة
(جناح)للتخطيط االستراتيجي.

في تنفيذ اإلجراء

 منوذج األمانة العامة للتخطيط والتنمية إلعداد خطة االمنائية . برنامج عمل الوزارة :هو برامج عمل كافة االدارات الذي يشمل(االعمال التشغيلية ،مشاريع التطويرية والتنموية ،فرق العمل،
مشاريع االصالح).
 االستراتيجية ( :)Strategyهي املنهجية التي تتبعها املنظمة لرسم خطةاستراتيجية طويله األمد والتي ستقودها لتحقيق رؤيتها املستقبلية ،بحيث
توحد املفاهيم بني اعضاء املنظمة وتوجه اجلهود واملوارد املؤسسية إلى
أهداف استراتيجية محددة.

املصطلحات
املستخدمة

 الرؤية ( :)Visionهي عبارة مختصرة عن التصور املستقبلي واملنشودللمنظمة ,وهي إجابة عن السؤال :ماذا ستكون املنظمة على املدى
الطويل؟
 الرسالة ( :)Missionهي عبارة مختصرة تتضمن وصف للمغزىاألساسي للمنظمة .وهي إجابة على السؤال :ما هو سبب وجود
املنظمة؟
 الهدف االستراتيجي )Strategic Goal( :هو الغاية املنشودة التيتتحقق من خاللها رؤية املنظمة .
 الهدف الفرعي ( :)Objectiveهو الهدف املشتق من الهدفاالستراتيجي ،إما على أساس زمني فيكون قصير األجل نسبي ًا ،أو
على أساس تفصيلي بأن يصف جزء من الهدف االستراتيجي.

االصدار الثاني 2018
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دليــل إجراءات أعمال إدارة التخطيط واملتابعة

 البرنامج ( )Programمجموعة من احملاور واملشاريع ذات طابعتشغيلي ومستمر أو طويل األجل ،يسعى إلى حتقيق هدف استراتيجي.

املصطلحات
املستخدمة

 املشروع ( :)Projectمجموعة من األعمال واإلجراءات التي منشأنها حتقيق هدف معني خالل فترة قصيرة نسبي ًا ووفق ميزانية
محددة.
 اإلجراء ( :)Processمجموعة من األنشطة ذات طابع مشترك ،يتماجنازها وفق جدول زمني مبني على األولويات.
 اخلطة اإلمنائية :إطار عام يضم مجموعة من اإلجراءات واالهدافواملبادرات التي تسعى الدولة لتحقيقها خالل فترة معينة.
 - 1استالم كتاب من األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية
لتحديد املشاريع التي ستدرج في اخلطة القادمة.
 - 2مراسلة القطاعات لتحديد املشاريع التي ستدرج باخلطة ومراسلة
إدارة الشئون املالية لتحديد تكاليف املشاريع.

اإلجراء بالتفصيل

 - 3عرض املشاريع الواردة من القطاعات على جلنة التخطيط
العتمادها.
 - 4ادخال البيانات اخلاصة باملشاريع والبيانات املالية على النظام اآللي
إلعداد خطة التنمية واخلاص باألمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط
والتنمية.
 - 5ارسال كتاب رسمي يتضمن كافة البيانات اخلاصة باملشاريع والتي
مت إدخالها على النظام اآللي إلعداد خطة التنمية.
 التعميم االداري رقم ( )19لسنة  2014بشأن رؤية ،رسالة ،واألهدافاالستراتيجية لوزارة املالية.

املراجع

 خريطة ترميز وزارة املالية. تعليمات اإلعداد واملتابعة. سياسات خطة التنمية. -النظام اآللي لألمانة العامة للتخطيط والتنمية.

الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2018

هاتف22487155 :
فاكس22498627 - 22445166 :
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دليــل إجراءات أعمال إدارة التخطيط واملتابعة

اجراء ( :)5متابعة مشاريع اخلطة اإلمنائية

األهـــداف

 - 1متابعة تنفيذ استراتيجية الوزارة من خالل متابعة إجراءات عمل
إدارات الوزارة لتحقيق األهداف بصورة دورية وفق اعمالها
التشغيلية ومشاريعها.
 - 2تصحيح مسار عمل اإلدارات من خالل متابعة األعمال التشغيلية
واملشاريع الواردة في اخلطة السنوية.
 - 3تقييم أداء إدارات الوزارة وفق اخلطط الزمنية لبرامج عملهم.
 إدارة التخطيط واملتابعة. -كافة إدارات الوزارة.

مجاالت املسؤولية  -جلنه التخطيط.
جلنة فرق العمل.
جلنة االمانة العامة للتخطيط.
 النموذج املوحد إلعداد ومتابعة برنامج عمل الوزارة على نظامالنماذج املستخدمة
(جناح) .

في تنفيذ اإلجراء

 منوذج األمانة العامة للتخطيط والتنمية ملتابعة اخلطة . االستراتيجية ( :)Strategyهي املنهجية التي تتبعها املنظمة لرسم خطةاستراتيجية طويله األمد والتي ستقودها لتحقيق رؤيتها املستقبلية ،بحيث
توحد املفاهيم بني اعضاء املنظمة وتوجه اجلهود واملوارد املؤسسية إلى
أهداف استراتيجية محددة.

املصطلحات
املستخدمة

 الرؤية ( :)Visionهي عبارة مختصرة عن التصور املستقبلي واملنشودللمنظمة ,وهي إجابة عن السؤال :ماذا ستكون املنظمة على املدى
الطويل؟
 الرسالة ( :)Missionهي عبارة مختصرة تتضمن وصف للمغزىاألساسي للمنظمة .وهي إجابة على السؤال :ما هو سبب وجود
املنظمة؟
 الهدف االستراتيجي )Strategic Goal( :هو الغاية املنشودة التيتتحقق من خاللها رؤية املنظمة .

االصدار الثاني 2018
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دليــل إجراءات أعمال إدارة التخطيط واملتابعة

 الهدف الفرعي ( :)Objectiveهو الهدف املشتق من الهدفاالستراتيجي ،إما على أساس زمني فيكون قصير األجل نسبي ًا ،أو
على أساس تفصيلي بأن يصف جزء من الهدف االستراتيجي.
 البرنامج ( )Programمجموعة من احملاور واملشاريع ذات طابعتشغيلي ومستمر أو طويل األجل ،يسعى إلى حتقيق هدف استراتيجي.

املصطلحات
املستخدمة

 املشروع ( :)Projectمجموعة من األعمال واإلجراءات التي منشأنها حتقيق هدف معني خالل فترة قصيرة نسبي ًا ووفق ميزانية
محددة.
 اإلجراء ( :)Processمجموعة من األنشطة ذات طابع مشترك ،يتماجنازها وفق جدول زمني مبني على األولويات.
 اخلطة اإلمنائية :إطار عام يضم مجموعة من اإلجراءات واالهدافواملبادرات التي تسعى الدولة لتحقيقها خالل فترة معينة.
املتابعة الربع سنوية للمشاريع الواردة في خطة التنمية:
 - 1استالم كتاب من األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية
لإلفادة بفتح النظام اآللي ملتابعة مشاريع اخلطة اإلمنائية.
 - 2التنسيق مع القطاعات عن طريق مذكرات رسمية ملتابعة إجنازات
املشاريع والتنسيق مع الشئون املالية ملوافاتنا مبا مت صرفه على
املشاريع.
 - 3ادخال البيانات على النظام اآللي ملتابعة اخلطة اإلمنائية.

اإلجراء بالتفصيل

 - 4اعتماد املشاريع من كافة املستويات االشرافية ومن املسؤول املالي في
املوعد احملدد من قبل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط واملتابعة.
املتابعة الشهرية للمشاريع الواردة في خطة التنمية٬:
 - 1التنسيق مع مدراء املشاريع الواردة في اخلطة اإلمنائية لتزويدنا مبا
مت بشأن املشاريع.
 - 2ادخال البيانات اخلاصة باملشاريع على النظام اآللي ملتابعة املشاريع
اخلاص باألمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية.
 - 3اعتماد البيانات من قبل مدير املشروع.

االصدار الثاني 2018
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دليــل إجراءات أعمال إدارة التخطيط واملتابعة

نظام (جناح) للتخطيط االستراتيجي.
 التعميم االداري رقم ( )19لسنة  2014بشأن رؤية ،رسالة ،واألهدافاالستراتيجية لوزارة املالية.

املراجع

 خريطة ترميز وزارة املالية. تعليمات اإلعداد واملتابعة. سياسات خطة التنمية. -النظام اآللي لألمانة العامة للتخطيط والتنمية.

الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2018

هاتف22487155 :
فاكس22498627 - 22445166 :
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دليــل إجراءات أعمال إدارة التخطيط واملتابعة

اجراء ( :)6التحضير واالعداد الجتماعات جلنه التخطيط
األهـــداف

 - 1تطوير األوضاع التنظيمية واالدارية للوزارة.
 - 2تطوير أساليب العمل ورفع كفاءة األداء.

 تقوم إدارة التخطيط واملتابعة بالتنسيق مع إدارات الوزارة املختلفةلتزويدها بقرار اللجنة املتعلقة بها ومتابعة تنفيذها.
مجاالت املسؤولية
 -اعضاء جلنة التخطيط

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

 كشوف متابعة اللجنة دعوة  +جدول أعمال اللجنة محضر االجتماعالبند :هو عنوان املوضوع الذي سيتم مناقشته في اللجنة ،ويأخذ رقم
حسب عدد البنود في االجتماع وتترتب في جدول األعمال حسب
الوارد.
 جدول األعمال :هو اجلدول الذي يحتوي على البنود التي ستعرض فياالجتماع وتاريخ ووقت عقد االجتماع
 محضر االجتماع :تقرير مفصل الجتماع اللجنة الذي مت مناقشةالبنود فيه

املصطلحات
املستخدمة

 جلنة التخطيط :هي جلنة تنشأ في كل وزارة بناء على املرسوم بالقانونرقم  15لسنة  1979في شأن اخلدمة املدنية باملادة رقم ( ،)8وتختص
مبا يأتي:
 - 1اقتراح اخلطط والبرامج التنفيذية ومتابعتها
 - 2إبداء الرأي في مشروع امليزانية.
 - 3دراسة األوضاع التنظيمية وإلدارية ،واقتراح اإلجراءات الالزمة
لتطوير أساليب العمل ورفع كفاءة األداء.
 - 4إعداد خطط التدريب واإليفاد في بعثات أو إجازات دراسية مبا
يكفل التنسيق مع اجلهات احلكومية األخرى.
 - 5متابعة سير العمل في الوزارة والتنسيق بني فروعها.

االصدار الثاني 2018
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دليــل إجراءات أعمال إدارة التخطيط واملتابعة

املصطلحات
املستخدمة

 - 6كل ما يرى الوزير احالته إليها إلبداء الرأي فيه ,ويترأس اللجنة
وكيل الوزارة وتضم في عضويتها الوكالء املساعدين.
 كشف املتابعة :هو كشف يتضمن القرارات املتخذة في اجتماعاتاللجنة وذلك ملتابعتها وتدوين اخر املستجدات بشأنها.
أو ًال :إجراءات التنسيق بعقد اجتماع:
 - 1إعداد جدول أعمال اللجنة وفق ًا للبنود الواردة من الوكيل املساعد
للشئون اإلدارية.
 - 2التنسيق مع ضباط االتصال بشأن تزويدنا بآخر املستجدات اخلاصة
بالقرارات اخلاصة بالقطاعات.

اإلجراء بالتفصيل

 - 3ارسال الدعوة والبنود أعضاء اللجنة بعد حتديد موعد االجتماع
وذلك عبر البريد االلكتروني ورفع البنود على املوقع املشترك
اخلاص باللجنة.
 - 4كتابة محضر االجتماع.
 - 5اعتماد احملضر من أعضاء اللجنة واملقرر.
 - 6إعداد مذكرات بقرارات اللجنة وتوجيهها للمعنيني.
 - 7متابعة قرارات اللجنة من خالل كشف املتابعة.

املراجع
الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2018
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دليــل إجراءات أعمال إدارة التخطيط واملتابعة

اجراء ( )7تقييم أداء فرق العمل:
األهـــداف

تقييم أداء فرق العمل بالوزارة وفق اخلطط الزمنية لبرنامج عملهم.

 تقوم إدارة التخطيط واملتابعة بالتنسيق مع إدارات الوزارة املختلفةلتزويدها بقرار اللجنة املتعلقة بها ومتابعة تنفيذها.
مجاالت املسؤولية
 -اعضاء جلنة التخطيط

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

 اللجنة الفنية لدراسة طلبات فرق العمل بالوزارة. إدارة التخطيط واملتابعة (مراقبة التخطيط – مراقبة املتابعة). كافة إدارات الوزارة. فريق العمل :مجموعة من املوظفني يعملون مع بعضهم وفق قرارإداري لتحقيق أهداف محددة ومشتركة.

املصطلحات
املستخدمة

 اللجنة التنفيذية لدراسة طلبات فرق العمل :بناء على قرار مجلساخلدمة املدنية رقم ( )2011/16بشأن نظام فرق العمل في اجلهات
احلكومية ،حيث شكلت الوزارة اللجنة بقرار اداري رقم ()2011/501
برئاسة الوكيل املساعد للشئون اإلدارية وعضوية الوكيل املساعد
للشئون املالية الضريبية ومدير إدارة التخطيط واملتابعة ومدير إدارة
الشئون اإلدارية ومراقب امليزانية من ادارة الشئون املالية باإلضافة
الى أعضاء بعض املختصني في امانة سر اللجنة.
 - 1مراجعة البرنامج الزمني لفريق العمل وتزويد أمانة سر اللجنة
باملالحظات ان وجدت

اإلجراء بالتفصيل

 - 2التنسيق مع مراقبة التخطيط في ادارة التخطيط واملتابعة إلدراج
الفرق اجلديدة على نظام جناح.
 - 3استالم محاضر اجتماعات فرق العمل ومطابقة اجنازها
 - 4اعتماد نسب اجناز فرق العمل من الوكالء املساعدين
 - 5تزويد أمانة سر جلنة فرق العمل بكشف نسب اجناز الفرق
 - 6حضور اجتماعات اللجنة.
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دليــل إجراءات أعمال إدارة التخطيط واملتابعة

املراجع
الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2018

 قرار تشكيل اللجنة الفنية لفرق العمل.هاتف22481874 - 22481869 - 22445166 - 22485016 :
 - 22485010فاكس22498627 :

21

دليــل إجراءات أعمال إدارة التخطيط واملتابعة

اجراء ( )8تصميم ندوات ودورات لنشر ثقافة اجلودة في الوزارة :
األهـــداف

توعية جميع املستويات الوظيفية مبفاهيم اجلودة وتطبيقاتها بالعمل عن
طريق عقد الندوات والدورات التدريبية في مجال اجلودة

مجاالت املسؤولية  -مراقبة اجلودة.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

املصطلحات
املستخدمة

__
 اجلودة :تلبية احتياجات وتوقعات العميل ومطابقة املواصفاتواملتطلبات احملددة.
 مفهوم إدارة اجلودة الشاملة :هي فلسفة إدارية تستهدف مشاركةجميع العاملني في التطور والتحسني املستمر لألداء للوصول إلى
رضا العمالء وحتقيق أهداف املؤسسة.
 - 1البحث واالطالع عن املستجدات في مجال اجلودة.
 - 2حتديد املواضيع.

اإلجراء بالتفصيل

 - 3مخاطبة إدارة التدريب لتنفيذ الندوة  /الدورة.
 - 4إعداد احملاور الرئيسية للندوة.
 - 5املراجعة واالعتماد.
املواقع االلكترونية:

املراجع

Google.com
Twitter

الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2018
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دليــل إجراءات أعمال إدارة التخطيط واملتابعة

اجراء ( )9نشر ثقافة اجلودة في الوزارة إلكترونيا :
األهـــداف

توعية جميع املستويات الوظيفية مبفاهيم اجلودة وتطبيقاتها بالعمل عن
طريق نشر ثقافة اجلودة عبر البوابة الداخلية ملوقع وزارة املالية.

مجاالت املسؤولية  -مراقبة اجلودة.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء
املصطلحات
املستخدمة

__
 اجلودة :تلبية احتياجات وتوقعات العميل ومطابقة املواصفاتواملتطلبات احملددة.
 مفهوم إدارة اجلودة الشاملة :هي فلسفة إدارية تستهدف مشاركةجميع العاملني في التطور والتحسني املستمر لألداء للوصول إلى
رضا العمالء وحتقيق أهداف املؤسسة.
 - 1االطالع والبحث عن املعلومات من خالل االنترنت.
 - 2اختيار العبارات املناسبة.
 - 3تصميم صورة تتناسب مع العبارة املختارة.

اإلجراء بالتفصيل

 - 4اعتماد الشكل النهائي من قبل املسؤول املباشر.
 - 5اعتماد الشكل النهائي من قبل مدير اإلدارة.
 - 6إرسال  emailباملرفقات إلى ضباط االتصال في مركز املعلومات
اآللي ليتم إدراجه البوابة الداخلية ملوقع الوزارة.
املواقع االلكترونية:

املراجع

Google.com
Twitter

الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2018
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دليــل إجراءات أعمال إدارة التخطيط واملتابعة

اجراء ( )10تصميم نشرات ومطبوعات لنشر ثقافة اجلودة في الوزارة :
األهـــداف

توعية جميع املستويات الوظيفية مبفاهيم اجلودة وتطبيقاتها بالعمل عن
طريق إعداد نشرات ومطبوعات تتضمن مفاهيم ومعلومات عن اجلودة.

مجاالت املسؤولية  -مراقبة اجلودة.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء
املصطلحات
املستخدمة

__
 اجلودة :تلبية احتياجات وتوقعات العميل ومطابقة املواصفاتواملتطلبات احملددة.
 مفهوم إدارة اجلودة الشاملة :هي فلسفة إدارية تستهدف مشاركةجميع العاملني في التطور والتحسني املستمر لألداء للوصول إلى
رضا العمالء وحتقيق أهداف املؤسسة.
 - 1االطالع والبحث عن املعلومات من خالل االنترنت.
 - 2اختيار العبارات املناسبة.
 - 3إعداد تصميم يتناسب مع العبارات املختارة للمخرج املطلوب.
 - 4اعتماد الشكل النهائي من قبل املسؤول املباشر.
 - 5اعتماد الشكل النهائي من قبل مدير اإلدارة.
 - 6اعتماد الشكل النهائي من قبل الوكيل.

اإلجراء بالتفصيل

 - 7التنسيق واملتابعة مع املطبعة.
 - 8استالم املسودة األولى للمخرجات من املطبعة ،وإضافة أي تعديل
أو تغيير إن وجد.
 - 9اعتماد الشكل النهائي للمخرجات من املطبعة من قبل املسؤول املباشر.
 - 10اعتماد الشكل النهائي للمخرجات من املطبعة من قبل مدير اإلدارة.
 - 11استالم املخرجات من املطبعة.
 - 12توزيع املخرجات على موظفي الوزارة.

املراجع
الدعم واملساندة
االصدار الثاني 2018

املواقع اإللكترونية  -مواقع التواصل االجتماعي.
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دليــل إجراءات أعمال إدارة التخطيط واملتابعة

اجراء ( )11تنظيم الزيارات امليدانية للمؤسسات واجلهات احلكومية الرائدة في تطبيق
اجلودة والتخطيط االستراتيجي :
األهـــداف

تنظيم الزيارات امليدانية للمؤسسات واجلهات احلكومية الرائدة في
تطبيق اجلودة والتخطيط االستراتيجي.
 -مراقبة اجلودة

مجاالت املسؤولية  -مراقبة التخطيط
 -مراقبة املتابعة والبحوث والدعم التخطيطي

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

 الزيارة امليدانية :جولة مخطط لها يقوم بها املوظفني خارج قاعةالتدريب وذلك لتحقيق هدف تدريبي محدد.
 - 1البحث واالطالع عن املؤسسات واجلهات الرائدة في املجالني.
 - 2التنسيق مع اجلهة املعنية ألخذ املوافقة على الزيارة.
 - 3مخاطبة وكيل الوزارة ألخذ املوافقة على الزيارة.

اإلجراء بالتفصيل

 - 4إعداد كتاب للجهة املعنية بشأن رغبة الوزارة بتنظيم الزيارة.
 - 5تنظيم الزيارة مع اجلهة املعنية.
 - 6إعداد كتاب شكر وتقدير للجهة املعنية.
 - 7إعداد تقرير بالتوصيات.
 - 8رفع التقرير لوكيل الوزارة.

املراجع
الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2018

املواقع اإللكترونية اخلاصة باملؤسسات واجلهات احلكومية الرائدة في
تطبيق اجلودة والتخطيط االستراتيجي.
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دليــل إجراءات أعمال إدارة التخطيط واملتابعة

اجراء ( )12مشاركة موظفي اإلدارة بالدورات التدريبية :
األهـــداف

تطوير ورفع كفاءة أداء العاملني في اإلدارة وحتسني أدائهم الوظيفي.

مجاالت املسؤولية  -مراقبة اجلودة.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

 النماذج املعتمدة من إدارة التدريب بالوزارة.االحتياجات التدريبية :حتديد متطلبات التدريب لسد الفجوات بني مستوى
األداء احلالي واملطلوب الوصول اليه ورفع كفاءة العاملني.

املصطلحات
املستخدمة

الدورات احمللية :هي البرامج والدورات التي يشارك بها املوظف
خارج وزارة املالية.
الدورات الداخلية :هي البرامج والدورات التي يشارك بها املوظف
داخل وزارة املالية.
الدورات اخلارجية :هي البرامج والدورات التي يشارك بها املوظف
خارج دولة الكويت
أ  -الدورات الداخلية واحمللية:
 - 1استالم املذكرة من إدارة التدريب لترشيح املوظف.
 - 2إعداد كشف بأسماء جميع املوظفني وفق تاريخ التعيني واملشاركات
السابقة في البرنامج.
 - 3حتديد أسماء املوظفني املستحقني للدورة التدريبية.

اإلجراء بالتفصيل

 - 4عرض األسماء املرشحة على املسئولني العتمادها.
 - 5إعداد مذكرة إلدارة التدريب بأسماء املرشحني مرفقا بها مناذج
الترشيح وذلك بعد تعبئتها من قبل املرشحني واعتمادها من املسئول
املباشر.
 - 6عرض املذكرة على املدير العتمادها متهيدا إلرسالها إلدارة
التدريب.
 - 7حفظ نسخة من املذكرة الواردة والصادرة بامللف اخلاص بالدورات
التدريبية.

االصدار الثاني 2018
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دليــل إجراءات أعمال إدارة التخطيط واملتابعة

ب  -الدورات اخلارجية:
 - 1إعداد كشف بأسماء املستحقني للدورات اخلارجية والتي تنطبق
عليهم شروط املهمات الرسمية.
 - 2التنسيق مع املوظفني املرشحني لتحديد املواعيد املطلوبة لتلك
الدورات.
 - 3مخاطبة إدارة التدريب لتوفير الدورات التدريبية املطلوبة وفق
االحتياج التدريبي للموظفني.
 - 4إعداد مذكرة إلدارة التدريب باملوافقة على ترشيح املوظف للدورة
التدريبية مرفقا بها منوذج ترشيح اخلاص بالدورات اخلارجية.
 - 5استالم مذكرة من إدارة التدريب باملوافقة على ترشيح املوظف
للدورات التدريبية.

اإلجراء بالتفصيل

 - 6حفظ نسخة من املذكرة الواردة والصادرة بامللف اخلاص بالدورات
التدريبية.
 - 7إضافة الدورة التي مت املشاركة بها في سجل املوظف التدريبي.
 - 8إعداد تقرير عن الدورة اخلارجية من قبل املوظف املشارك
بالدورة.
 - 9إعداد مذكرة إلدارة التدريب بالتقرير اخلاص باملوظف.
د  -حتديد االحتياجات التدريبية للسنة القادمة:
 - 1استالم مذكرة من إدارة التدريب اخلاصة في حتديد احتياجات
اإلدارة لكافة املستويات الوظيفية.
 - 2التنسيق مع مراقبات وأقسام اإلدارة بشأن احتياجاتهم التدريبية
للسنة القادمة.
 - 3تعبئة منوذج احتياجات اإلدارة من البرامج التدريبية والندوات.
 - 4إرسال مذكرة إلدارة التدريب بنموذج االحتياجات التدريبية.

املراجع
الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2018

خطة التدريب.
منوذج حتديد االحتياجات التدريبية املعد من قبل إدارة التدريب.
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دليــل إجراءات أعمال إدارة التخطيط واملتابعة

اجراء ( )13التدريب امليداني ملوظفي اإلدارة في قطاعات الوزارة :
األهـــداف

تطوير ورفع كفاءة أداء العاملني في اإلدارة وحتسني أدائهم الوظيفي.

مجاالت املسؤولية  -مراقبة اجلودة.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

التدريب امليداني :عملية إعداد وتأهيل وتنمية املوارد البشرية للوزارة
فمن خاللها يكتسب املشارك بالتدريب االجتاهات والقيم واملعايير
الضرورية لكي يصبح عضو ًا عام ً
ال في موقع عمله خاصة وفي الوزارة
عامة.
 - 1مخاطبة اإلدارات املعنية للموافقة على تدريب املوظفني.

اإلجراء بالتفصيل

 - 2في حالة املوافقة يتم إعداد برنامج زمني يشمل محاور البرنامج
والقدرات الزمنية.
 - 3مخاطبة إدارات الوزارة بالبرنامج الزمني لتنفيذ البرنامج.
 - 4إعداد تقرير في نهاية البرنامج
 - 5مراجعة التقرير ورفعه إلى مدير اإلدارة.
__

املراجع
الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2018

هاتف22487151 - 22487154 :

28

دليــل إجراءات أعمال إدارة التخطيط واملتابعة

اجراء ( )14اجراءات اللجنة التنفيذية /جلنة دعم وتعزيز الشفافية وحتقيق مدركات
االصالح بوزارة املالية :
األهـــداف

تعزيز الشفافية وحتقيق مدركات االصالح بوزارة املالية
 -مراقبة اجلودة.

مجاالت املسؤولية  -مراقبة التخطيط
 -مراقبة املتابعة والبحوث والدعم التخطيطي

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1طلب عقد االجتماع أو االلتزام باملوعد الدوري لالجتماع (شهري)
 - 2التنسيق مع رئيس اللجنة لتحديد موعد االجتماع
 - 3اعداد جدول أعمال اللجنة
 - 4ارسال الدعوة وجدول االعمال لألعضاء عبر البريد االلكتروني

اإلجراء بالتفصيل

 - 5عقد اجتماع اللجنة
 - 6اعداد محضر اجتماع اللجنة
 - 7اعتماد محضر االجتماع
 - 8اعداد كشف متابعة توصيات اللجنة
 - 9اعتماد كشف املتابعة
 - 10متابعة توصيات اللجنة

املراجع
الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2018

قرار تشكيل جلنة دعم وتعزيز الشفافية في خطوة منها نحو حتقيق
مدركات اإلصالح ومكافحة الفساد اإلداري وتعزيز الشفافية
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دليــل إجراءات أعمال إدارة التخطيط واملتابعة

اجراء ( )15توثيق إجراءات العمل :
األهـــداف

إجراء ارشادي لكيفية ضبط الوثائق والسجالت

مجاالت املسؤولية  -مراقبة اجلودة واإلدارات املعنية
النماذج املستخدمة  -منوذج التوثيق.
في تنفيذ اإلجراء  -تقرير الزيارة.
االجراء :طريقة محددة لتنفيذ نشاط أو عملية.
الوثيقة :هي معلومات وبيانات يتم اعتبارها مرجع (باختالف وسائطها).

املصطلحات
املستخدمة

ملحوظة :قد تكون الوسائط ورقية ،أقراص مدمجة ،كهربائي،
ضوئية ،صورة فوتوغرافية ،عينة توضيحية ،أو كل ما سبق مع ًا.
العمليات :مجموعة األنشطة واإلجراءات املترابطة التي حتول املداخالت
الى مخرجات.
 - 1دراسة اختصاصات ومهام اإلدارة املعنية والهياكل التنظيمية
 - 2مراجعة دليل إجراءات اإلدارة املعنية.
 - 3عقد اجتماع تعريفي مع اإلدارة املعنية وحتديد ضابط اتصال
والتنسيق مع اإلدارة املعنية للتأكد من صحة املعلومات من خالل عقد
اجتماعات دورية مع اعتماد منوذج الزيارة.

اإلجراء بالتفصيل

 - 4ترميز إجراءات العمل من قبل اإلدارة.
 - 5تعبئة البيانات وفق النماذج املعدة والتي تتناسب مع متطلبات اجلودة.
 - 6مراجعة واعتماد النماذج.
 - 7كتابة خطوات االجراء ورسم خريطة التدفق للعمليات.
 - 8املراجعة واالعتماد.
 - 9إضافة  /حتديث االجراء في دليل إجراءات العمل.

املراجع
الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2018
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