منظمــة حكوميــة عصـرية أكـثر احرتافيـــة

الدليــــل اإلرشـــادي
إلعـداد ومتابعــة برنامــج عمــل الــوزارة

إدارة التخطـيط والمتابعـــة

اإلصدار 1.0
مارس 2019

الدليــــل اإلرشـــادي إلعـداد ومتابعــة برنامــج عمــل الــوزارة

تقديم
حرصت وزارة المالية منذ نشأتها على أن تكون الرائدة في تطوير نظم العمليات التخطيطية ،وانطالقا من رؤية ورسالة الوزارة
وأهدافها االستراتيجية المتمثلة في تطوير دور النشاط التخطيطي بالوزارة ،وحرصها على رفع كفاءة الكوادر التخطيطية ،وتعميق
ثقافة وممارسات التخطيط على كافة المستويات اإلدارية ،ويأتي إصدار هذا الدليل اإلرشادي إلعداد ومتابعة خطط عمل الوزارة
وتقديم الدعم واإلرشاد والمعلومات الالزمة لضباط االتصال والمعنيين بالتخطيط في إدارات الوزارة ،وذلك لتوحيد العمل وتحسين
األداء واالرتقاء بالعمل التخطيطي .ويقدم هذا الدليل أمثلة عملية بشكل مبسط وواضح للمشاكل والمالحظات المتكررة في الخطط
التشغيلية إلدارات الوزارة ،لتالفي الوقوع فيها مستقبال.
نأمل أن يساهم هذا الدليل في إحداث نقلة في العمل التخطيطي ،تمهيداً لربط الخطط بالموازنات في المستقبل القريب ليكون اللبنة
األساسية لتطبيق مشروع منهجية التخطيط االستراتيجي وإعداد الموازنات الحكومية (نجاح) .وإذ نتطلع إلى قيام المعنيين في
إدارات الوزارة باالطالع على هذا الدليل واالستفادة منه في عملية إعداد ومتابعة برنامج عمل الوزارة ،للمضي قدما نحو تعزيز
مسيرة التقدم والنجاح وتحقيق األهداف المنشودة.
إدارة التخطيط والمتابعة
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الوزارة
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الدليــــل اإلرشـــادي  :المصطلحات ()1

➢ الرؤية :هي الصورة التي تطمح أن تصلها المؤسسة وتصف حالها واألثر التي أوجدته المؤسسة محيطها.
➢ غاية :هي أهداف واسعة تتأثر بمتغيرات خارجية متعددة ،تأمل المؤسسة أن تحققها على المدى البعيد في سبيل الوصول لرؤيتها.
➢

دف :هو ما تسعى إليه القطاعات واإلدارات أمالً في الوصول إلى الغايات التي أسست من أجلها.

وتتطلب عملية التحديد الدقيق لألهداف أن تتوافر فيها عدد من الخصائص التي تعرف ب سمارت  SMARTهي عباره عن األحرف األولى من
الخصائص االتية:

Time Based
مرتبطة ر
بفتة
زمنية

Realistic
واقعية

Agreed
متفق عليها

Measurable
قابلة للقياس

Specific
محددة
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الدليــــل اإلرشـــادي  :المصطلحات ()2

➢ برنامج عمل الوزارة :مجموعة من الخطط والمشاريع (أعمال تشغيلية ،مشاريع تطويرية ،ومشاريع تنمية) تسعى إلى تحقيق رؤية الوزارة
وأهدافها االستراتيجية.
➢ أعمال التشغيلية :هي األعمال النمطية الدورية والمرتبطة باختصاصات اإلدارة سعيا في تحقيق أهدافها.
➢ رق العمل :مجموعة من األفراد للقيام بعمل معين خالل فترة معينة ،تصدر بقرار إداري ،وترتبط بعمل تطويري أو مشروع أو تكليف.

➢ إدراع :مجموعة من األنشطة ذات طابع مشترك ،يتم إنجازها وفق جدول زمني .تدخل اإلجراءات بكافة أنواع األعمال :أعمال تشغيلية،
مشاريع ،تكليفات.
➢ نشاط :عمل أو خطوة محددة يتم إنجازها خالل وقت زمني إلنهاء اإلجراء المرتبط بها.
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الدليــــل اإلرشـــادي  :المصطلحات ()3

➢ مشروع :مجموعة من اإلجراءات واألنشطة لتحقيق هدف معين خالل فترة وميزانية إضافية محددة ،يكون الهدف من المشروع على
األغلب تطوير األعمال.
➢ تاليف :مجموعة من اإلجراءات واألنشطة لتحقيق غرض معين خالل فترة معينة ومن خالل ميزانية الوحدة وبدون تكاليف إضافية
جوهرية.
➢ الخطة السنوية :هي الخطة السنوية للقطاعات واإلدارات والتي تحتوي على الخطط التنفيذية لألعمال التشغيلية ،بالمؤشرات
ومستهدفاتها ،والمشاريع والتكليفات التي ستقوم بها اإلدارة خالل السنة المالية سعيا في تحقيق أهدافها ،وتتضمن الخطة الموازنة
والموارد المطلوبة للتنفيذ.
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الدليــــل اإلرشـــادي  :المصطلحات ()4

➢ المنسق :الموظف من إدارة التخطيط والمتابعة المعني بالمتابعة والتنسيق مع اإلدارة المعنية.
➢ مابط ا تصال :موظف من اإلدارة المعنية مكلف بإعداد ومتابعة خطط وبرامج العمل بالتنسيق مع مسؤولي إدارته ،وهو حلقة وصل بين
إدارته وبين إدارة التخطيط والمتابعة.

ضابط االتصال
المنسق
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الدليــــل اإلرشـــادي

أو ا :إعداد برنامج عمل الوزارة
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الدليــــل اإلرشـــادي  :أ مية إعداد برنامج عمل الوزارة

1

2

3

4

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

تعطيييظ خطيييط العميييل ديييدول
زمنيييييييي واميييييييي للبييييييييدع
وا نتهييييياع عيييييك ا عميييييال
المطلوبة خدل سنة قادمة.

تعزيييييز مسييييتوى التنسيييييق
والتااميييييييل بييييييييك أقسيييييييام
ومراقبييييات اإلدارة وتد يييي
ا زدوادية او التداخل.

توزيييييييا المهييييييام وتحديييييييد
المسييؤوليات علييظ مييو ف
اإلدارة.
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الدليــــل اإلرشـــادي  :ايفية إعداد برنامج عمل اإلدارة

يالييف مييدير اإلدارة
المراقبيك ورؤسياع
األقسيييييييام ب عيييييييداد
خطييية العميييل للعيييام
القادم.

يدتمييا اييل مراق ي
ما رؤساع األقسيام
والمييو فيك إلعييداد
خطة العمل.

مناقشييية ومرادعييية
خطة العمل مك قبل
المراقييي ورؤسييياع
األقسام.

يعقيييد ميييدير اإلدارة
ادتمييييييييييياع ميييييييييييا
المراقبيك ورؤسياع
األقسييييييييييييييييييييييييييييييام
سييييييييييييييييييتعرا
ومناقشة واعتمياد
خطة العمل.

يبييدأ مييابط اتص يال
اإلدارة بييييييييييييي درا
خطييية العميييل عليييظ
ن ام نداح.
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الدليــــل اإلرشـــادي  :دورة إعداد برنامج عمل الوزارة

إعداد برنامج عمل الوزارة للسنة المالية القادمة

8/30 – 4/1

نهاية السنة المالية
3/31
بداية السنة المالية
4/1
أبريلًًًمايوًًًيونيوًًًًًيوليوًًًأغسطسًًًسبتمبرًًًًأكتوبرًًًنوفمبرًًًديسمبرًًًًًينايرًًًفبرايرًًًمارس
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الدليــــل اإلرشـــادي  :الية إعداد برنامج عمل الوزارة
استدم مذارة وبريد الاترون
للبدع ب عداد برنامج العمل
الفترة (ابريل – أغسطس)

تعبئة النموذ الموحد مك
قبل مباط ا تصال والمعنييك
مك القطاع

تواصل منسقيك إدارة التخطيط
والمتابعة ما مباط اتصال القطاعات
ب رشادات اإلعداد

 اعتماد برنامج العمل مك اإلشرا ييكووايل القطاع
 -اعتماد إدارة التخطيط والمتابعة

تدقيق ومرادعة المنسقيك
ب دارة التخطيط والمتابعة

عر واعتماد لدنة التخطيط تقرير
إعداد برنامج عمل الوزارة تزامنا ا
ما مشروع الميزانية
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الدليــــل اإلرشـــادي  :ماونات النموذ الموحد إلعداد برنامج عمل الوزارة

البطاقة التعريفية

خطة العمل

ا عتمادات
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الدليــــل اإلرشـــادي  :أو ا  -البطاقة التعريفية ()1
البطاقة التعريفية :يتمًتعبئةًالبطاقةًالتعريفيةًمنًقبلًضباطًاالتصالًوالمعنيينًمنًالقطاعًويتمًتعبئةًالحقولًباللونًالورديً -بمدرد تعبئة الرمز
التن يم لخطة عمل اإلدارة يتم تعبئة الحقول باللوك األبي تلقائيا ا.
- Excel

النموذجًالموحد

البطاقة التعريفية
الرمز التن يم

نوع العمل

اسم العمل

اسم اإلدارة

اسم القطاع

المدير
مابط ا تصال
المنسق
اسم ريق العمل

رقم الفريق

الرؤية
الرسالة
غاية
دف
الميزانية للسنة المالية (د.ك)

الميزانية الالية
(د.ك)

اعتمادات

خطةًفريقًعملً(إنًوجد)

خطةًالعمل

الملخصًالتنفيذي

البطاقةًالتعريفية

غالف
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الدليــــل اإلرشـــادي  :أو ا  -البطاقة التعريفية ()2
البطاقة التعريفية :يتمًتعبئةًالبطاقةًالتعريفيةًمنًقبلًضباطًاالتصالًوالمعنيينًمنًالقطاعًًًًً

- Excel

النموذجًالموحد

البطاقة التعريفية
الرمز التن يم

(الرمزًالتنظيميًلإلدارة)

اسم العمل

نوع العمل
اسم القطاع

اسم اإلدارة

المدير

(اسمًمديرًاإلدارة)

(رقمًهاتفًمديرًاإلدارة)

(البريدًاإللكترونيًلمديرًاإلدارة)

مابط ا تصال

(اسمًضابطًاتصالًاإلدارة)

(رقمًهاتفًضابطًاالتصال)

(البريدًاإللكترونيًلضابطًاالتصال)

المنسق

(اسمًمنسقًإدارةًالتخطيطًوالمتابعة)

(رقمًهاتفًالمنسق)

(البريدًاإللكترونيًللمنسق)

اسم ريق العمل

(اختياريًإنًوجد)

(اختياريًإنًوجد)

رقم الفريق

الرؤية
الرسالة
غاية
دف
الميزانية للسنة المالية (د.ك)

( أهدافًواسعةًتتأثرًبمتغيراتًخارجيةًمتعددةً،تأملًالمؤسسةًأنًتحققهاًعلىًالمدىًالبعيدًفيًسبيلًالوصولًلرؤيتها)
(هوًماًتسعىًإليهًالقطاعاتًواإلداراتًأمالًفيًالوصولًإلىًالغاياتًالتيًأسستًمنًأجلها)
(الميزانيةًالتقديريةًلألعمالًالتشغيلية)

الميزانية الالية
(د.ك)
اعتمادات

(الميزانيةًالكليةًللمشروعًوالتيًتمتدًحتىًانتهاءًتنفيذه)

خطةًفريقًعملً(إنًوجد)

خطةًالعمل

الملخصًالتنفيذي

البطاقةًالتعريفية

غالف
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الدليــــل اإلرشـــادي  :أو ا  -البطاقة التعريفية ()3
مثال توميح لصفحة البطاقة التعريفية إلدارة التخطيط والمتابعة:
النموذجًالموحد

- Excel

البطاقة التعريفية إلدارة التخطيط والمتابعة
الرمز التن يم

9400

نوع العمل

أعمالًتشغيليةً

اسم العمل

أعمالًتشغيليةً

اسم اإلدارة

إدارةًالتخطيطًوالمتابعة

اسم القطاع

قطاعًالشئونًاإلداريةً

المدير

خلودًالمطوعً

5045

kmutawa@mof.gov.kw

مابط ا تصال

عبدهللاًالعبادً

7132

aabbad@mof.gov.kw

المنسق

سارةًأحمد

7562

Sahmad@mof.gov.kw

اسم ريق العمل

الًيوجد

الرؤية

نعملًأنًنكونًمنظمةًحكوميةًعصريةًأكثرًاحترافيةً

الرسالة

نحوًاستقرارًماليًواقتصاديًلتحقيقًاألهدافًالتنمويةًواالستراتيجيةًللدولةً،منًخاللًدورهاًفيًوضعًالسياساتًالماليةًواالقتصادًالكلي وتوفيرًاالنفاقًاالستثماريًالتنموي ،وإعادةً
هيكلةًالنظامًالماليًبالدولةً،ودعمًالشفافيةًوتنميةًالتعاونًعلىًالمستويينًاالقليميًوالدوليًوالعملًعلىًالتطويرًالمؤسسيًوالتنظيمي والمعلوماتيًمنًخاللًتطبيقًنظمًاالدارة الحديثة

غاية

تطويرًدورًالنشاطًالتخطيطيًبالوزارةًمعًاالهتمامًبالتخطيطًاالستراتيجيًورفعًكفاءةًالكوادرًالتخطيطيةًوتعميقًثقافةًوممارساتًالتخطيطًالعلميًعلىًكافةًالمستوياتًاإلدارية.

دف
الميزانية للسنة المالية (د.ك)

رقم الفريق

 -1تعزيزًأهميةًالتخطيطًاالستراتيجيًبالوزارةً -2بناءًنظامًمتطورًللتخطيطًاالستراتيجيًوإدارةًالجودةًالشاملة
 20.000د.ك

الميزانية الالية
(د.ك)
اعتمادات

-

خطةًفريقًعملً(إنًوجد)

خطةًالعمل

الملخصًالتنفيذي

البطاقةًالتعريفية

غالف
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الدليــــل اإلرشـــادي  :ثانيا ا  -خطة العمل ()1
خطة العمل :تعد وفق نموذج موحد ومعتمد إلعداد الخطط التشغيلية والمشاريع التطويرية والتنموية وخطط فرق العمل والتكاليف ،وفيما يلي
نعرض مكونات النموذج الموحد لخطة العمل:
 - Excelالنموذجًالموحد
خطة عمل

الرمز التن يم :

تاريخ التقرير:
السن المالية( :اخترمك القائمة)
ترة التقرير( :اخترمك القائمة)
نسبة اإلنداز (المخطط)00.0% :
نسبة اإلنداز (الفعل )00.0% :
الحالة:
م

األنشطة

تاريخ بدع (المخطط):
تاريخ بدع (الفعل ):
تاريخ انتهاع (المخطط):
تاريخ انتهاع (الفعل ):
المسؤول

الوزك
النسب

الحالة

تاريخ البدع

المخطط

الفعل

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

00.0%

00.0%

00.0%

اعتمادات

المخطط

خطةًفريقًعملً(إنًوجد)

الفعل

تاريخ انتهاع
المخطط

خطةًالعمل

المتوقا/الفعل

نسبة اإلنداز

الملخصًالتنفيذي

البطاقةًالتعريفية

المدح ات

غالف
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الدليــــل اإلرشـــادي  :ثانيا ا  -خطة العمل ()2
- Excel

النموذجًالموحد

خطة عمل
الرمز التن يم :

تاريخ التقرير:
السن المالية( :اختيار السنة المالية)
ترة التقرير( :اختيار الربا سنوي)
نسبة اإلنداز (المخطط)00.0% :
نسبة اإلنداز (الفعل )00.0% :
الحالة:
م

األنشطة

اإلدراع
األول

اإلجراءً:هوًالعمليةًالتيًيتفرعًعنهااً
عددًمنًاألنشطةًلتنفيذًاإلجراء

1
2
3
4
5
6

األنشاااطةً:ينااادرجًتحاااتًكااالًإجاااراءً
عااددًماانًاألنشااطةً،وهاايًعااددًماانً
الخطاااواتًالمتسلسااالةًالمتبعاااةًلتنفياااذً
اإلجراء

(إدرا تاريخ بدع المخطط)

تاريخ بدع (المخطط):
تاريخ بدع (الفعل ):
تاريخ انتهاع (المخطط)( :إدرا تاريخ انتهاع المخطط)
تاريخ انتهاع (الفعل ):
الوزك
النسب

المسؤول

الحالة

تاريخ البدع
المخطط

الفعل

تاريخ انتهاع
المخطط

المتوقا/الفعل

00.0%

المساااائول:
إدراجًاسمً
المساااااؤولً
(موظف ً-
قسم)

00.0%
00.0%
00.0%
00.0%
00.0%

إدراج ًالفترةً
الزمنيااااااااااااااةً
التقديريااااااااااة
المخطااطًلهاااً
لباااااادءًكاااااالً
نشااطًمادرجً
فااااايًخطاااااةً
العمل

إدراج ًالفترةً
الزمنيااااااااااااااةً
التقديريااااااااااة
المخطااطًلهاااً
النتهااااءًكااالً
نشااطًمادرجً
فااااايًخطاااااةً
العمل

00.0%

اعتمادات

خطةًفريقًعملً(إنًوجد)

خطةًالعمل

الملخصًالتنفيذي

نسبة اإلنداز
المخطط

الفعل

00.0%

00.0%

00.0%

00.0%

00.0%

00.0%

00.0%

00.0%

00.0%

00.0%

00.0%

00.0%

00.0%

00.0%

البطاقةًالتعريفية

المدح ات

غالف
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الدليــــل اإلرشـــادي  :ثانيا ا  -خطة العمل ()3
مثال توميح لنموذ إعداد خطة عمل إدارة التخطيط والمتابعة يتم تعبئة الحقول المشار إليها اما و مبيك
- Excel

المثال اآلت :

النموذجًالموحد

األعمال التشغيلية إلدارة التخطيط والمتابعة
الرمز التن يم :

تاريخ التقرير:
السن المالية2019/2018 :
ترة التقرير :إعدادًبرنامجًالعمل
نسبة اإلنداز (المخطط)00.0% :
نسبة اإلنداز (الفعل )00.0% :
الحالة:

تاريخ بدع (المخطط):
تاريخ بدع (الفعل ):
):
المخطط
تاريخ انتهاع (
2019/3/31
تاريخ انتهاع (الفعل ):
2018/4/01

الوزك
النسب

تاريخ البدع

م

األنشطة

المسؤول

اإلدراع
األول

إعداد برنامج عمل الوزارة للعام (2019
)2020 -

رئيس قسم
الخطط والبرامج

100%

1

إرسااالًمااذكرةًللقطاعاااتًإلعاادادًبرنااامجً
عملًالوزارةًعلىًنظامًنجاح

محمدًعبدهللا

22%

2018/4/04

2

التنسيقًمعًضباطًاالتصالًمنًالقطاعااتً
لمناقشةًالمالحظاتًواالستفساراتً

سارةًأحمد

60%

2018/4/09

2018/4/22

3

اعتماااااادًبرناااااامجًعمااااالًالاااااوزارةًمااااانً
القطاعااااااااتًالمعنياااااااةًوادارةًالتخطااااااايطً
والمتابعة

خالدًعلي

18%

2018/4/22

2018/4/26

اعتمادات

الحالة

تاريخ انتهاع

المخطط

المخطط

الفعل

2018/4/04

2018/4/26

00.0%

00.0%

2018/4/09

00.0%

00.0%

00.0%

00.0%

00.0%

00.0%

خطةًفريقًعملً(إنًوجد)

الفعل

المخطط

خطةًالعمل

المتوقا/الفعل

نسبة اإلنداز

الملخصًالتنفيذي

البطاقةًالتعريفية

المدح ات

غالف
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الدليــــل اإلرشـــادي  :ثالثا ا – ا عتمادات ()1
ا عتمادات :يقوم مابط ا تصال باستيفاع ا عتمادات الخاصة بخطة العمل مك قبل المختصيك

- Excel

الوكيلًالمختصً

اإلدارة و قا للنموذ اآلت :

النموذجًالموحد

مديرًاإلدارةًً/مديرًالمشروعًً/رئيسًالفريق

ضابطًاالتصالًللقطاعً

خاص ب دارة التخطيط والمتابعة

منسقًالمتابعةً– إدارةًالتخطيطًوالمتابعة

المراقب/رئيسًالقسمً -إدارةًالتخطيطًوالمتابعة

اعتمادات

خطةًفريقًعملً(إنًوجد)

مسؤولًالشئونًالماليةً

خطةًالعمل

الملخصًالتنفيذي

البطاقةًالتعريفية

غالف
21

الدليــــل اإلرشـــادي  :ثالثا ا – ا عتمادات ()2
مثال توميح

عتماد خطة عمل إدارة التخطيط والمتابعة اما و مبيك

- Excel

المثال اآلت :

النموذجًالموحد

خاص ب دارة التخطيط والمتابعة

اعتمادات

خطةًفريقًعملً(إنًوجد)

خطةًالعمل

الملخصًالتنفيذي

البطاقةًالتعريفية

غالف
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الدليــــل اإلرشـــادي  :المدح ات المتاررة وايفية تد يها

يما يل عددا ا مك المدح ات الشائعة والمتاررة مك مع م اإلدارات خدل إعداد خطة العمل و قا ا
سنعر
للماونات التالية:
اإلدراعات واألنشطة
المسؤول
تاريخ البدع وا نتهاع (المخطط)
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الدليــــل اإلرشـــادي  :المدح ات والتعليمات ()1
أو ا :اإلدراعات واألنشطة
أن تنسجم اإلجراءات واألنشطة مع اختصاصات اإلدارة
م

اإلدراع األول
1

األنشطة

تلبية احتيادات الو ود الرسمية بالوزارة

توفيرًهداياًللوفودًالرسميةً

الحل :إما ة المزيد مك األنشطة
ذات العدقيييييييييية باختصاصييييييييييات
اإلدارة اما و مبيك ي المثيال
اآلت :

م
اإلدراع األول

األنشطة

تلبية احتيادات الو ود الرسمية بالوزارة

1

توفيرًهداياًللوفودًالرسميةً

2

2

توفيرًمطبوعاتًللوفودًالرسميةً

3

3

توفيرًسياراتًللوفودًالرسميةً

4

4

حجزًالفنادقًللوفودًالرسميةً

نالحظ أن اإلجراء هو توفير احتياجات الوفود
الرسمية ويتطلب المزيد من األنشطة التي تلبي
احتياجات الوفود الرسمية وفقاً الختصاصات
اإلدارة ،إال أنه لم يتم إدراج سوى نشاط واحد
(توفير هدايا للوفود الرسمية).
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الدليــــل اإلرشـــادي  :المدح ات والتعليمات ()2
أو ا :اإلدراعات واألنشطة
إدراج إجراءات العمل الموحدة لألنشطة مثل( :التدريب ،المناقصة ،الممارسة وغيرها) أنظر ملف (إجراءات العمل الموحدة) في دليل
المستخدم المدرج على نظام نجاح
م
اإلدراع
األول

األنشطة
تنمية مهارات وخبرات العامليك

اإلدارة

1

إشراكًالموظفينًفيًدوراتًداخليةً

2

إشراكًالموظفينًفيًدوراتًخارجًالدولةً

3
4

نالحظ أن األنشطة المرتبطة بإجراء تدريب موظفي
اإلدارة غير صحيحة ومختلفة عن إجراءات العمل
الموحدة التي تم تعميمها على اإلدارات (لالطالع
على إجراء العمل الموحدة مثل( :إجراءات عمل
التدريب وغيرها)

الحييل :ا لتييزام ب ي دراعات العمييل
الموحدة المتعلقة بي دراع تيدري
ميييو ف اإلدارة وو يييق الفتيييرات
الزمنييية المحييددة لهييا امييا ييو
مبيك المثال اآلت :

م
اإلدراع
األول

األنشطة
تنمية مهارات وخبرات العامليك باإلدارة

1

المشاركةًفيًالبرامجًالمدرجةًضمنًخطةًالتدريبًالسنوية

2

المشاركةًفيًالبرامجًالمحليةًالتيًتنظمهاًجهاتًخارجية

3

المشاركةًفيًالمهماتًالرسميةًواعدادًتقاريرًبشأنهاًوارسالهاًالىً
ادارةًالتدريب

4

دراسةًوتحديدًاالحتياجاتًالتدريبيةًللعاملينًباإلدارةًوفق متطلباتً
تطويرًاالداءًالوظيفيًللسنةًالماليةً2018/2017

5

تعبئةًكشفًحصرًاالحتياجاتًالتدريبية المرسلًمنًادارةًالتدريبً
والذيًيتضمنً(برامجًمهاراتًاداريةً -برامجًفنيةًتخصصيه-
برامجًالحاسبًاآللي)ًوارسالهًالىًادارةًالتدريبًللسنةًالماليةً
2018/2017
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الدليــــل اإلرشـــادي  :المدح ات والتعليمات ()3
أو ا :اإلدراعات واألنشطة
أن يتم صياغة اإلجراءات بشكل يعبر عن الغاية أو الهدف منها
م
اإلدراع األول

األنشطة
ادتماعات اللدنة الدائمة للشئوك المالية واإلدارية بدول
مدلس التعاوك

الحيييييل :إدرا الهيييييدف ميييييك يييييذ
ا دتماعييييات يييي خانيييية اإلدييييراع
وإدرا عييييييييدد مييييييييك األنشييييييييطة
المتنوعة والمنسدمة ميا اإلديراع
اما و مبيك المثال اآلت :

م
اإلدراع األول

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

1

اإلعدادًوالتحضيرًودراسةًمشروعًجدولًأعمالًاجتماعً
اللجنةًالدائمةًللشئونًالماليةًواإلداريةًبدولًمجلسًالتعاونً
(ً)89

2

المشاركةًفيًاجتماعًاللجنةًالدائمةًللشئونًالماليةً
واإلدارية

3

3

إعدادًتقريرًحولًنتائجًاجتماعًاللجنةًالدائمةًللشئونً
الماليةًواإلداريةًبدولًمجلسًالتعاونً()89

4

القيامًبزياراتًرسميةًللدولًالمعنيةً

4

متابعةًتنفيذًالقراراتًالصادرةًعنًاجتماعًاللجنةًالدائمةً
للشئونًالماليةًواإلداريةًبدولًمجلسًالتعاونً(ً)89

5

إعدادًالتقاريرًالالزمةًباالجتماعاتًوالزيارات

1

اإلعدادًوالتحضيرًالجتماعاتًاللجنةًالدائمة

2

المشاركةًفيًاجتماعاتًاللجنةًالدائمةً
إعدادًالمخاطباتًالالزمةًللدولًالمعنيةًحولًمتابعةًتنفيذًً
القراراتً

نالحاااظًأنًاإلجاااراءً(اجتماعااااتًاللجناااةًالدائماااةًللشاااؤونًالمالياااةً
واإلداريةًبادولًمجلاسًالتعااون)ًواالجتماعااتًهايًوسايلةًوليساتً
غايةً،لذلكًمنًاألفضالًالتركيازًفايًصاياغةًاإلجاراءًعلاىًالهادفً
منًهذهًاالجتماعاتًوإدراجًعددًمنًاألنشطةًالتيًتحققًاإلجراء.
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الدليــــل اإلرشـــادي  :المدح ات والتعليمات ()4
أو ا :اإلدراعات واألنشطة
أن يرتبط كل اجراء بأنشطة تفصيلية تنسجم مع طبيعة اإلجراء
م

اإلدراع األول
1

األنشطة

تحقيق الدودة والتمييز

تقديم الخدمة

النشرًالمباشرًللمعلوماتًباستخدامًوسائلًاإلعالنًالمختلفةً
فيًتوجيهًالجمهورً

2
3
4

نالحظ أن اإلجراء هو تحقيق الجودة والتميز في
تقديم الخدمة ويتطلب الكثير من األنشطة واألعمال
بما ينسجم مع مضمون هذا اإلجراء ،لكن ال نجد
سوى نشاط واحد يتناول جزئية بسيطة حول هذا
اإلجراء.

م

الحل :إما ة المزيد مك األنشطة
ذات العدقيية بيياإلدراع امييا ييو
مبيك المثال اآلت :

اإلدراع األول

األنشطة
تحقيق الدودة والتمييز

تقديم الخدمة

1

النشرًالمباشرًللمعلوماتًباستخدامًوسائلًاإلعالنًالمختلفة

2

تعزيزًالعالقاتًمعًالمتعاملينً

3

قياسًمستوىًرضاًالمتعاملينًعنًالخدمةً

4

تبسيطًإجراءاتًالعملًوتحديثًالنماذجً

5

التحولًااللكترونيًللخدماتًالمقدمة

6

إنشاءًموقعًاإللكترونيًلإلدارةً
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الدليــــل اإلرشـــادي  :المدح ات والتعليمات ()5
أو ا :اإلدراعات واألنشطة
تسلسل األنشطة
م
اإلدراع
األول

األنشطة
إعداد تعليمات حصر وتصنيف األصول غير المتداولة
غير المالية

م

الحييل :إدرا األنشييطة المرتبطيية
بييياإلدراع بشيييال متسلسيييل و يييق
أولويات التنفيذ

األنشطة

اإلدراع
األول

إعداد تعليمات حصر وتصنيف األصول غير المتداولة
غير المالية

1

بحثًوجمعًودراسةًالبياناتًالخاصةًباألصولًاألخرى

2

دمجًتعليماتًتصنيفًوترميزًاألصولًغيرًالمتداولةًمعً
تعليماتًحصرًاألصولًالثبتة

3

إعدادًالمسودةًاألولىًللتعليمات
عرضًالمسودةًعلىًالقطاعاتًالمعنيةًداخلًالوزارةً

1

إعدادًالتعليماتًبشكلًنهائي

2

عرضًالمسودةًعلىًالقطاعاتًالمعنيةًداخلًالوزارةً

3

إعدادًالمسودةًاألولىًللتعليمات

4

دراسةًالمالحظاتًالواردةًمنًالقطاعاتًالمعنيةًداخلً
الوزارة

4

5

بحثًوجمعًودراسةًالبياناتًالخاصةًباألصولًاألخرى

5

6

دمجًتعليماتًتصنيفًوترميزًاألصولًغيرًالمتداولةًمعً
تعليماتًحصرًاألصولًالثبتة

دراسةًالمالحظاتًالواردةًمنًالقطاعاتًالمعنيةًداخلً
الوزارة

6

إعدادًالتعليماتًبشكلًنهائي

نالحظ عدم ترتيب األنشطة بشكل متسلسل
ومنطقي.
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الدليــــل اإلرشـــادي  :المدح ات والتعليمات ()6
أو ا :اإلدراعات واألنشطة
يراعى عند إدراج الفترة الزمنية لإلجراء أن تكون شاملة للفترات الزمنية لألنشطة المرتبطة باإلجراء ،حيث يتم إدراج تاريخ بدء المخطط
للنشاط األول وإدراج تاريخ االنتهاء للنشاط األخير ،كما في المثال التالي:
م
اإلدراع األول

األنشطة

المسؤول

تاريخ البدع
المخطط

تاريخ انتهاع
الفعل

المخطط

إعداد برنامج عمل الوزارة للعام ()2020 - 2019

رئيسًقسمًالخططً
والبرامج

2018/4/4

2018/4/26

1

إرسالًمذكرةًللقطاعاتًإلعدادًبرنامجًعملًالوزارةًعلىًنظام
نجاح

رئيسًقسمًالخططً
والبرامجً

2018/4/4

2018/4/9

2

التنسيقًمعًالمختصينًمنًالقطاعاتًلمناقشةًالمالحظات
واالستفساراتً

سارةًأحمد

2018/4/9

2018/4/22

3

اعتمادًبرنامجًعملًالوزارةًمنًالقطاعاتًالمعنيةًوادارةً
التخطيطًوالمتابعة

سارةًأحمد

2018/4/22

2018/4/26

المتوقا/الفعل
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الدليــــل اإلرشـــادي  :المدح ات والتعليمات ()7
ثانيا ا :المسؤول
يتوجبًتحديدًالمسؤولينًعنًتنفيذًاإلجراءاتًواألنشطةًعلىًمستوىًموظفًأوًرئيسًقسمً،كماًيمكنًفيًحاالتًمبررة
(كاالعتمادًعلىًسبيلًالمثال)ًتحديدًالمسؤوليةًعلىًمستوىًمراقبًأوًمديرًإدارة
م

األنشطة

المسؤول

الحل :تحدييد المسيؤوليات بشيال
دقييييييق ميييييك خيييييدل إدرا اسيييييم
المو ف أو رئيس القسم اما و
مبيك المثال اآلت :

م

األنشطة

المسؤول

اإلدراع
األول

إعداد برنامج عمل الوزارة للعام (- 2019
)2020

رئيس قسم
الخطط والبرامج

1

إرسالًمذكرةًللقطاعاتًإلعدادًبرنامجًعملً
الوزارةًعلىًنظامًنجاح

سارةًأحمد

التنسيقًمعًالمختصينًمنًالقطاعاتًلمناقشةً
المالحظاتًواالستفساراتً

جاسمًمحمد

اعتمادًبرنامجًعملًالوزارةًمنًالقطاعاتًالمعنيةً
وادارةًالتخطيطًوالمتابعةًوًإدارةًالشؤونًالمالية.

محمدًعبدهللا

اإلدراع
األول

إعداد برنامج عمل الوزارة للعام (- 2019
)2020

1

إرسالًمذكرةًللقطاعاتًإلعدادًبرنامجًعملً
الوزارةًعلىًنظامًنجاح

2

التنسيقًمعًالمختصينًمنًالقطاعاتًلمناقشةً
المالحظاتًواالستفساراتً

2

3

اعتمادًبرنامجًعملًالوزارةًمنًالقطاعاتًالمعنيةً
وادارةًالتخطيطًوالمتابعةًوًإدارةًالشؤونًالمالية.

3

نالحظًعدمًتحديدًالمسؤول

30

الدليــــل اإلرشـــادي  :المدح ات والتعليمات ()8
ثالثا ا :تاريخ البدع وا نتهاع (المخطط)
يتوجاابًمراعاااةًتفصاايلًالفتااراتًالزمنيااةًوفقاااًلطبيعااةًاألنشااطةًومواساامًالعماالًفيهاااً،وعاادمًإدراجًساانةًكاملااةًلألنشااطةًإالًفاايًحاااالت اسااتثنائيةً
ومبررةًووفقًمتطلباتًالعمل.
تاريخ البدع
المخطط

تاريخ انتهاع
الفعل

المخطط

المتوقا/الفعل

الحيييل :توزييييا الفتيييرات الزمنيييية
لإلدييييييراعات واألنشييييييطة و ييييييق
طبيعة العمل وموسم تنفيذ اما
و مبيك المثال التال :

تاريخ البدع
المخطط

تاريخ انتهاع
الفعل

المخطط

2018/4/4

2018/4/26

2018/4/4

2018/4/9
2018/4/22
2018/4/26

2018/4/1

2019/3/31

2018/4/1

2019/3/31

2018/4/1

2019/3/31

2018/4/9

2018/4/1

2019/3/31

2018/4/22

المتوقا/الفعل

نالحظًإدراجًفتراتًزمنيةًلمدةًسنةًكاملةً

31

الدليــــل اإلرشـــادي

ثانيا ا :متابعة برنامج عمل الوزارة

التخطيـط ليـس خيـارا ً إضافيـا ً بـل
حاج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ضروريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

32

الدليــــل اإلرشـــادي  :أ مية متابعة برنامج عمل الوزارة

1

2

3

4

قييياس مسييتوى أداع
إدارات الييييييييييييييوزارة
لبيييرامج عملهيييا ميييك
خيييييييييييدل تقيييييييييييارير
المتابعة.

معر ييييييية ومتابعييييييية
أعمييييال اإلدارة مييييك
قبييييييييييل القيييييييييييادييك
واإلشييييييرا ييك يييييي
الوزارة.

المسييا مة ي تقييييم
أداع العيييييامليك ييييي
اإلدارة و قييييييييييييييييييييييا
لمسييييتويات اإلنديييياز
خطة العمل.

تعزيز روح التنيا س
بيك ا دارات للسيع
نحيييييييييييو تحسييييييييييييك
مستويات اإلنداز.

33

الدليــــل اإلرشـــادي  :دورة متابعة برنامج عمل الوزارة

6/30 – 4/1

9/30 – 7/1

12/31 – 10/1

3/31 – 1/1

نهاية السنة المالية
3/31
بداية السنة المالية
4/1
أبريلًًًمايوًًًيونيوًًًًًيوليوًًًأغسطسًًًسبتمبرًًًًأكتوبرًًًنوفمبرًًًديسمبرًًًًًينايرًًًفبرايرًًًمارس

34

الدليــــل اإلرشـــادي  :الية متابعة برنامج عمل الوزارة
استدم مذارة وبريد الاترون
للبدع بمتابعــة برنامـج العمـل

تعبئييية النميييوذ الموحيييد ميييك
قبل مباط ا تصال والمعنيييك
مك القطــــــــاع

تواصييييييل منسييييييقيك إدارة التخطيييييييط
والمتابعييييييية ميييييييا ميييييييباط اتصيييييييال
القطاعات

 اعتماد برنامج العمل مكاإلشرا يــيك ووايـــل القطـــــــاع
 -اعتماد إدارة التخطيط والمتابعة

تيييدقيق ومرادعييية المنسيييقيك
ب دارة التخطيط والمتابعــــــة

عييييييير واعتمييييييياد لدنييييييية
التخطيييييييط تقرييييييير متابعيييييية
برنامــــــــج عمــــل الـوزارة
35

الدليــــل اإلرشـــادي  :ماونات النموذ الموحد لمتابعة برنامج عمل الوزارة

خطة العمل

الملخص التنفيذي

ا عتمادات

36

الدليــــل اإلرشـــادي  :أو ا  -خطة العمل ()1
نموذ خطة العمل :يتم تعبئة الحقول التالية خدل ترات المتابعة للربا سنوي.
- Excel

النموذجًالموحد

األعمال التشغيلية إلدارة التخطيط والمتابعة
تاريخ التقرير( :ادرا تاريخ نهاية الربا)
السن المالية( :اختيار السنة المالية)
ترة التقرير( :اختيار الربا سنوي)
نسبة اإلنداز (المخطط)00.0% :
نسبة اإلنداز (الفعل )00.0% :
الحالة:

م

األنشطة

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

الوزك
النسب

الحالة

تاريخ البدع
المخطط

رئس قسم
الخطط

100%

2018/4/04

1

إرساااااالًماااااذكرةًللقطاعااااااتًإلعااااادادً
برنامجًعملًالوزارةًعلىًنظامًنجاح

محمدً
عبدهللا

20.8%

2018/4/04

2

التنساااايقًمااااعًضااااباطًاالتصااااالًماااانً
القطاعاتًلمناقشةًالمالحظات

سارةً
أحمد

54.1%

2018/4/09

3

اعتماااادًبرناااامجًعمااالًالاااوزارةًمااانً
القطاعاتًالمعنية

جاسمً
محمد

16.7%

2018/4/22

4

عرضًواعتمادًبرنامجًعملًالوزارة

خالدًعلي

8.33%

2018/6/30

اإلدراع
األول

إعداد برنامج عمل الوزارة للعام
()2020 - 2019

الرمز التن يم :

اعتمادات

تاريخ بدع (المخطط):
2018/4/01
تاريخ بدع (الفعل ):
(إدرا تاريخ بدع الفعل )
):
المخطط
تاريخ انتهاع (
2019/3/31
تاريخ انتهاع (الفعل )( :إدرا تاريخ انتهاع الفعل )

تاريخ انتهاع
الفعل

المخطط

المتوقا/الفعل

2018/7/02

الفعلااااااااااااااايً:
إدراجًتاااريخ
الباادءًالفعلاايً
فااااااايًتنفياااااااذ
األنشطةًويتمً
خالل ًفتارات
المتابعااااااااااااااةً
الربعًسنوية

خطةًفريقًعملً(إنًوجد)

2018/4/09
2018/4/22
2018/4/26

المتوقااااااااااااااعً:
التاااااااااااااااااريخً
المتوقعًلتنفياذً
النشاطً.
الفعليً:تاريخً
اإلنجااااااااااااااااازً
الفعليًللنشاط

2018/7/02

خطةًالعمل

الملخصًالتنفيذي

نسبة اإلنداز
المخطط

الفعل

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

البطاقةًالتعريفية

المدح ات

إدراجًمالحظاتً
حولًاإلنجازً،
وأسبابًاالستباق إنً
وجدًًومبرراتً
التأخيرًمعًذكرً
المتسببًوالحلول
المقترحة

غالف
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الدليــــل اإلرشـــادي  :أو ا  -خطة العمل ()2
مثال توميح لنموذ متابعة خطة عمل إدارة التخطيط والمتابعة يتم تعبئة الحقول المشار إليها اما و مبيك
 - Excelالنموذجًالموحد

األعمال التشغيلية إلدارة التخطيط والمتابعة

تاريخ التقرير2018/12/31 :
السن المالية2019/2018 :
ترة التقرير :متابعةًالربعًالثالثً()12/31-10/1
نسبة اإلنداز (المخطط)75% :
نسبة اإلنداز (الفعل )75% :
الحالة:
م

األنشطة

الرمز التن يم :
تاريخ بدع (المخطط):
2018/4/01
تاريخ بدع (الفعل ):
2018/4/01
تاريخ انتهاع (المخطط)2019/3/31 :
تاريخ انتهاع (الفعل )2019/3/31 :

التاريخ المدر نا ( عل ) ألن يقا قبل
تاريخ التقرير ()2018/12/31

المسؤول

الوزك
النسب

الحالة

تاريخ البدع

المثال اآلت :

تاريخ انتهاع

المخطط

الفعل

المخطط

المتوقا/الفعل

نسبة اإلنداز
المخطط

الفعل

المدح ات

رئيس قسم
الخطط

100%

2018/4/04

2018/4/01

2018/7/02

2018/8/01

75%

75%

1

إرساااااالًماااااذكرةًللقطاعااااااتًإلعااااادادً
برنامجًعملًالوزارةًعلىًنظامًنجاح

محمدً
عبدهللا

20.8%

2018/4/04

2018/4/01

2018/4/09

2018/4/03

75%

75%

تاااااااامًارسااااااااالًمااااااااذكرةً
للقطاعااااااااااااتًبتااااااااااااريخً
2018/4/03

2

التنساااايقًمااااعًضااااباطًاالتصااااالًماااانً
القطاعاتًلمناقشةًالمالحظات

سارةً
أحمد

54.1%

2018/4/09

2018/4/09

2018/4/22

2018/4/22

75%

75%

تمًالتنسيقًماعًالمختصاينً
منًالقطاعات

3

اعتماااادًبرناااامجًعمااالًالاااوزارةًمااانً
القطاعاتًالمعنية

جاسمً
محمد

16.7%

2018/4/22

2018/4/22

2018/4/26

2018/6/30

75%

75%

تأخرًاإلداراتًفيًالرد

4

عرضًواعتمادًبرنامجًعملًالوزارة

خالدًعلي

8.33%

2018/6/30

2018/7/18

2018/7/02

2018/8/01

75%

75%

تأخرًبعاضًاإلداراتًفاي
اعتمادًبرنامجًعملهم

البطاقةًالتعريفية

غالف

اإلدراع
األول

إعداد برنامج عمل الوزارة للعام
()2020 - 2019

اعتمادات

خطةًفريقًعملً(إنًوجد)

خطةًالعمل

الملخصًالتنفيذي
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الدليــــل اإلرشـــادي  :أو ا  -خطة العمل ()3
مثال توميح لنموذ متابعة خطة عمل إدارة التخطيط والمتابعة يتم تعبئة الحقول المشار إليها اما و مبيك
- Excel

م

األنشطة

المسؤول

النموذجًالموحد

األعمال التشغيلية إلدارة التخطيط والمتابعة

تاريخ التقرير2018/12/31 :
السن المالية2019/2018 :
ترة التقرير :متابعةًالربعًالثالثً()12/31-10/1
نسبة اإلنداز (المخطط)75% :
نسبة اإلنداز (الفعل )75% :
الحالة:

الرمز التن يم :

التاريخ المدر نا (المتوقا) إلنهاع اإلدراع/الخطوة
ويعاس أي تأخير متوقا خدل الفترة
()2018/12/31

الوزك
النسب

الحالة

تاريخ البدع
المخطط

المثال اآلت :

تاريخ بدع (المخطط)2018/4/01 :
تاريخ بدع (الفعل ):
2018/4/01
تاريخ انتهاع (المخطط)2019/3/31 :
تاريخ انتهاع (الفعل )2019/3/31 :

تاريخ انتهاع
الفعل

المخطط

المتوقا/الفعل

نسبة اإلنداز
المخطط

الفعل

متابعة برنامج عمل الوزارة
للعام ()2020 - 2019

رئيس قسم
الخطط

100%

2018/4/01

2018/4/01

2019/3/31

2019/3/31

75%

75%

1

متابعةًالربعًاالول

محمدًعبدهللا

20.8%

2018/6/15

2018/6/15

2018/7/15

2018/7/15

75%

75%

2

متابعةًالربعًالثاني

سارةًأحمد

54.1%

2018/8/15

2018/8/15

2018/9/15

2018/9/15

75%

75%

3

متابعةًالربعًالثالث

جاسمًمحمد

16.7%

2018/12/15

2018/12/15

2018/12/31

2018/12/31

75%

75%

4

متابعةًالربعًالرابع

خالدًعلي

8.33%

2019/3/15

2019/3/15

2019/3/31

2019/3/31

75%

00%

اإلدراع
األول

اعتمادات

خطةًفريقًعملً(إنًوجد)

خطةًالعمل

التاريخ المدر

الملخصًالتنفيذي

البطاقةًالتعريفية

المدح ات

غالف

نا ( عل ) نتهاع اإلدراع/الخطوة ()2018/12/31
39

الدليــــل اإلرشـــادي  :أو ا  -خطة العمل ()4

د ت تقييم أداع خطة عمل اإلدارة:
نسبة اإلنداز
> 100 %

اللوك

الد لة
أداع مستبق :أيًانًاإلنجازًفوقًالمستهدفًوينبغيًاجراءًمراجعةًللتحققًمنًدقةًالبيانااتًماعً
ذكرًأسبابًاالستباقًً

80 – 100 %

أداع ممتاز :أيًانًاإلنجازًضمنًالمستوىًالمستهدف

60 – 79 %

أداع ديد :أيًانًاإلنجازًأدنىًمنًالمستهدفًبشكلًطفيف

< 60 %

أداع معيف :أيًانًاإلنجازًأدنىًمنًالمستهدفًبشكلًكبير

40

الدليــــل اإلرشـــادي  :ثانيا ا  -الملخص التنفيذي ()1
الملخص التنفيذي :يتم تعبئة الحقول التالية في الملخص التنفيذي خالل فترات المتابعة الربع سنوية (ملخص األعمال ،المالحظات والعقبات ،األنشطة
التصحيحية ،توصيات إدارة التخطيط والمتابعة)
 - Excelالنموذجًالموحد
الملخص التنفيذي

تاريخ التقرير:
السن المالية:
ترة التقرير:
نسبة اإلنداز (المخطط):
نسبة اإلنداز (الفعل ):
الحالة:

الرمز التن يم :
تاريخ بدع (المخطط):
تاريخ بدع (الفعل ):
تاريخ انتهاع (المخطط):
تاريخ انتهاع (الفعل ):

ملخص األعمال

المدح ات والعقبات

يقومًضابطًاالتصالًبالتنسيقًمعًالمسؤولين عنًتنفيذً
اإلجاااراءات/األنشاااطةًللحصاااولًعلاااىًملخاااصًحاااولً
األعمالًالمنجزةً،وإدراجهًفيًهاذاًالحقالًفايًالموعادً
المحددًلكلًمتابعةًربعًسنوية

يااتمًفاايًهااذاًالحقاالًإدراجًالمالحظاااتًوالعقباااتًالت ايً
تشاااكلًعائقااااًأوًتتساااببًفااايًتاااأخيرًاإلنجاااازًلااابعضً
اإلجراءاتًأوًاألنشطةًالمدرجةًفيًخطةًالعمل
توصيات إدارة التخطيط والمتابعة

األنشطة التصحيحية
كتابةًالحلولًوالمقترحاتًالالزمةًلمعالجةًالمالحظاتً
والعقبات
يتوجاابًتعبئااةًهاااذاًالحقاالًفاايًحاااالًإدراجًعااددًمااانً
المالحظاتًوالعقبات
اعتمادات

خطةًفريقًعملً(إنًوجد)

هاااذاًالحقااالًمخصاااصًللمنساااقينًمااانًإدارةًالتخطااايطً
والمتابعة

خطةًالعملً

الملخصًالتنفيذي

البطاقةًالتعريفية

غالف
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الدليــــل اإلرشـــادي  :ثانيا ا  -الملخص التنفيذي ()2
مثال توميح لنموذ الملخص التنفيذي يتم تعبئة الحقول المشار إليها اما و مبيك

- Excel

المثال اآلت :

النموذجًالموحد

الملخص التنفيذي

تاريخ التقرير2018/12/31 :
السن المالية2019/2018:
ترة التقرير :متابعة الربا الثالث ()12/31-10/1
نسبة اإلنداز (المخطط)75 % :
نسبة اإلنداز (الفعل )50 %:
الحالة:

تاريخ بدع (المخطط)2018/4/01 :
تاريخ بدع (الفعل )2018/4/01 :
تاريخ انتهاع (المخطط)2019/3/31 :
تاريخ انتهاع (الفعل )2019/3/31 :

ملخص األعمال

المدح ات والعقبات

• صيانهًوتطويرًنظامًنجاحًللربعًاألولًبتاريخً2018/6/31
• إرسااالًمااذكرهًلجميااعًقطاعاااتًالااوزارةًلمتابعااةًالربااعًاألولً
لبرنامجًعملًالوزارةًللسنةًالماليةً()2019/2018

• التأخرًفيًالحصولًعلىًموافقةًإدارةًالفتوىًوالتشريعًًً
• عدمًوجودًمكاتبًللموظفينً

توصيات إدارة التخطيط والمتابعة

األنشطة التصحيحية
• المتابعةًورفعًمساتوىًالخطاابًوًذلاكًبإرساالًماذكرةًًإلدارةً
الفتوىًوالتشريعًللحصولًعلىًالموافقةًًًًً.
• متابعةًإدارةًالشئونًاإلداريةًلتوفيرًمكاتبًللموظفين.

اعتمادات

الرمز التن يم 9400 :

خطةًفريقًعملً(إنًوجد)

• أنًيتمًتحديدًالمسؤولياتًبشكلًدقيق
• أنًيتمًتفصيلًالفتراتًالزمنية
• أنًيتمًإدراجًمالحظاتًحولًمستوىًالتنفيذ

خطةًالعملً

الملخصًالتنفيذي

البطاقةًالتعريفية

غالف
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الدليــــل اإلرشـــادي  :ثالثا ا – ا عتمادات ()1
ا عتمادات :يقوم مابط ا تصال باستيفاع ا عتمادات الخاصة بخطة العمل مك قبل المختصيك

- Excel

الوكيلًالمختصً

اإلدارة و قا للنموذ اآلت :

النموذجًالموحد

مديرًاإلدارةًً/مديرًالمشروعًً/رئيسًالفريق

ضابطًاالتصالًللقطاعً

خاص ب دارة التخطيط والمتابعة

منسقًالمتابعةً– إدارةًالتخطيطًوالمتابعة

المراقب/رئيسًالقسمً -إدارةًالتخطيطًوالمتابعة

اعتمادات

خطةًفريقًعملً(إنًوجد)

مسؤولًالشئونًالماليةً

خطةًالعمل

الملخصًالتنفيذي

البطاقةًالتعريفية

غالف
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الدليــــل اإلرشـــادي  :ثالثا ا – ا عتمادات ()2
مثال توميح

عتماد خطة عمل إدارة التخطيط والمتابعة اما و مبيك

- Excel

المثال اآلت :

النموذجًالموحد

خاص ب دارة التخطيط والمتابعة

اعتمادات

خطةًفريقًعملً(إنًوجد)

خطةًالعمل

الملخصًالتنفيذي

البطاقةًالتعريفية

غالف
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الدليــــل اإلرشـــادي  :المدح ات المتاررة وايفية تد يها

يما يل عددا ا مك المدح ات الشائعة والمتاررة مك مع م اإلدارات خدل متابعة خطط العمل
سنعر
و قا ا للماونات التالية:
تاريخ البدء واالنتهاء (الفعلي)
إدراج المالحظات
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الدليــــل اإلرشـــادي  :المدح ات والتعليمات ()1
أو ا :تاريخ البدع وا نتهاع (الفعل )
ظهور الحالة باللون األزرق نتيجة سوء تقدير الفترات الزمنية في فترة اعداد خطة العمل ،كما هو مبين في المثال االتي:
الحالة

تاريخ ا نتهاع

تاريخ البدع

المتوقا/الفعل

الحييل :زيييادة مسييتوى الدقيية
ييي تقيييدير تييياريخ ا نتهييياع
المخطييط امييا ييو مبيييك يي
المثال اآلت :

الحالة

تاريخ ا نتهاع

تاريخ البدع
المخطط

الفعل

المخطط

2017/4/02

2017/4/02

2018/3/31

2017/6/30

2017/4/02

2017/4/02

2017/5/02

2017/5/02

2017/5/03

2017/5/18

2017/5/18

2017/5/21

2017/6/29

2017/6/29

المخطط

الفعل

المخطط

2017/4/01

2017/4/01

2018/3/31

2017/6/30

2017/4/01

2017/4/01

2018/3/31

2017/6/30

2017/4/01

2017/4/01

2018/3/31

2017/6/30

2017/5/03

2017/4/01

2017/4/01

2018/3/31

2017/6/30

2017/5/21

المتوقا/الفعل

نالحظ ما تسبب فيه سوء تقدير تاريخ االنتهاء (المخطط) في ظهور الحالة باللون األزرق ،حيث أن ظهور الحالة باللون األزرق في هذه الحالة
ال يعود إلى استباق في اإلنجاز وإنما إلى عدم توخي الدقة في إدراج تاريخ االنتهاء (المخطط) خالل إعداد خطة العمل.
مدح ة :تظهر هذه المالحظة في فترات المتابعة الربع سنوية أما سبب ظهورها المتمثل في سوء تقدير الفترات الزمنية (المخططة) فيتم خالل
إعداد خطة العمل.
46

الدليــــل اإلرشـــادي  :المدح ات والتعليمات ()2
ثانيا ا :المدح ات
تستخدم خانة المالحظات خالل تقارير المتابعة الربع سنوية لبيان مستوى اإلنجاز المتعلق بالنشاط ،ويتوجب ذكر مستوى تنفيذ النشاط،
أو عدم التنفيذ ووضع المبررات حول سبب التأخير والمتسبب به وكيفيه التصحيح والتاريخ المتوقع للتصحيح.
م

األنشطة

اإلدراع
األول

تطوير ن ام نداح
للتخطيط ا ستراتيد

1

تحديثًبياناتًالنظامً

2

تطويرًوتحسينًنظامً
نجاحً

3

عقدًاجتماعاتًمعًإدارةً
مركزًالمعلوماتًاآللي

4

عقدًورشًعملًلنشرً
الثقافةًاالستراتيجيةً

الحالة

المدح ات

الحيييييل :إدرا مدح يييييات
خيييييدل تيييييرات المتابعييييية
حييييول مسييييتوى اإلنديييياز
اما المثال اآلت :

نالحظ عدم إدراج أية مالحظات تتعلق بمستوى اإلنجاز أو التأخير
أو االستباق في تنفيذ بعض األنشطة وترك خانة المالحظات فارغة.

م
اإلدراع
األول
1

األنشطة

الحالة

المدح ات

تطوير ن ام نداح للتخطيط
ا ستراتيد
تحديثًبياناتًالنظامً

تمًاعدادًمسودةًلتحديثً
بياناتًنظامًنجاحًبتاريخً
2018/4/03

تطويرًوتحسينًنظامًنجاحً

تمًاالنتهاءًمنًتطويرً
وتحسينًنظامًنجاحً
بتاريخً2018/6/30

3

عقدًاجتماعاتًمعًإدارةً
مركزًالمعلوماتًاآللي

سببًالتأخرًيعودًإلىً
تأخرًعقدًاجتماعًمعً
اإلدارةًالمعنية

4

عقدًورشًعملًلنشرًالثقافةً
االستراتيجيةً

تمًعقدًعددً(ً)2ورشً
عملًمنًأصلً(ًً)6

2
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الدليــــل اإلرشـــادي  :المدح ات والتعليمات ()3
ثانيا ا :المدح ات
يتوجب أن تتضمن المالحظات معلومات تفصيلية حول المشكلة مثل بيان السبب ،المتسبب ،والحلول المقترحة في حالة التأخير
م

األنشطة

اإلدرا
ع
األول

تطوير ن ام نداح للتخطيط
ا ستراتيد

1

تحديثًبياناتًالنظامً

م

المدح ات

الحل :تفصييل المدح يات
بمعلومييات تفصيييلية ح يول
المشالة
هناااكًتااأخيرًماانًالجهااةً
المنفذة

نالحظ عدم إدراج معلومات كافية حول سبب التأخير
والمتسبب والحلول الالزمة

اإلدراع
األول
1

األنشطة

المدح ات

تطوير ن ام نداح للتخطيط
ا ستراتيد
تحديثًبياناتًالنظامً

• المتسااببًً:تااأخيرًالشااركةً
(اسااااامًالشاااااركة)ًالمنفاااااذةً
للمشروع
• السببً:عدمًاستالمًموافقةً
ديوانًالخدمةًالمدنيةً
• الحااااالً:مخاطباااااةًدياااااوانً
الخدماااةًالمدنياااةًلإلساااراعً
فاااايًالموضااااوعً،المزمااااعً
تسليمهاًفيًشهرًفبرايرً
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الدليــــل اإلرشـــادي

تعليمات إنشاع رابط علظ الشباة
لملفات "ن ـــــام ندــــــــاح"

ال دقيقة تقميها التخطيط تو ر
عليك  10دقائق التنفيذ
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الدليــــل اإلرشـــادي  :تعليمات إنشاع رابط علظ الشباة لملفات "ن ام نداح" ()1

يجب أن يعطى المستخدم صالحية الدخول على الملفات عبر الشبكة من خالل إرسال مذكرة إلى إدارة مركز المعلومات
اآللي

اضغط بالزر األيمن للفأرة على أيقونة )This PC( My Computer
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الدليــــل اإلرشـــادي  :تعليمات إنشاع رابط علظ الشباة لملفات "ن ام نداح" ()2

اختر من القائمة Map Network Drive
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الدليــــل اإلرشـــادي  :تعليمات إنشاع رابط علظ الشباة لملفات "ن ام نداح" ()3

تحت خانة  Folderأدخل نظام نجاح\\\homesrv\home
اضغط Finish
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الدليــــل اإلرشـــادي  :تعليمات إنشاع رابط علظ الشباة لملفات "ن ام نداح" ()4

سيتم إنشاء الملف ،اضغط على أيقونة  ،)This PC( My Computerثم اضغط على رابط نظام نجاح ثم اضغط على
زر األيمن للفأرة واختر Create shortcut
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الدليــــل اإلرشـــادي  :تعليمات إنشاع رابط علظ الشباة لملفات "ن ام نداح" ()5

سيتم إنشاء أيقونة نظام نجاح على Desktop
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الدليــــل اإلرشـــادي  :ن ام نداح ()١
يتضمن نظام نجاح على الخطط التشغيلية والمشاريع التطويرية والتنموية والتكاليف المرتبطة بقطاعات الو ازرة

1

لكالًقطااع رمازًتنظيمايً،
مااانً(ً،)90-00كمااااًهاااوً
مبينًفيًالمثالًالتالي:

00
10
20
30
40
60
70
80
90
دليلًالمستخدم
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الدليــــل اإلرشـــادي  :ن ام نداح ()2

2
لكاااالًخطااااةًعماااالً(أعمااااالً
تشغيليةً،مشاروعًتطاويريً،
مشاااروعًتنماااويً،وتكلياااف)
رمزًتنظيميًمارتبطًباالرمزً
التنظيماايًللقطاااعً،كماااًهااو
مبينًفيًالمثالًالتالي:

00

<>10

1100
1200
1300

عند ت رمز تن يم
( )10ست هر خطط
عمل القطاع

10
20
30
40
60
70
80
90

دليلًالمستخدم
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الدليــــل اإلرشـــادي  :ن ام نداح ()3
الرموز التن يمية لقطاعات وإدارات الوزارة لألعمال التشغيلية قط
اإلدارة العليا

00

قطاع شئوك أمدك الدولة والشئوك
القانونية

قطاع شئوك الخدمات العامة

قطاع شئوك الميزانية العامة

قطاع شئوك التخزيك ون م الشراع

20

30

40

10
 0010منهجية الخطيط االستراتيجي

قطاع شئوك المحاسبة العامة

60
 6100نظم تخطيط الموارد المؤسسية
 6200الحسابات العامة
 6300التوجيه والنظم
 6400مركز المعلومات اآللي

 1100عقارات أمالك الدولة
 1200عقود أمالك الدولة
 1300الشئون القانونية

قطاع شئوك ا قتصادية

70
 7100المفاوضات االقتصادية
 7200شئون المنظمات المتخصصة
 7300التعاون العربي والخليجي
 7400التعاون االقتصادي الدولي

 2100الضيافة العامة والمؤتمرات
 2200إسكان موظفي الدولة
 2300مجمع الوزارات

 3100ميزانيات الخدمات العامة والدفاع
 3200الخدمات االجتماعية واالقتصادية
 3300ميزانيات الهيئات الملحقة
 3400ميزانيات المؤسسات المستقلة
 3500التخطيط المالي والمتابعة
 3600المشاريع االنشائية والصيانة
 3700االقتصاد الكلي والسياسة المالية

قطاع الشئوك المــاليـــة والمـريبيــة

قطاع الشئوك اإلداريـــة

80

90

 8007متابعة تطوير العمل الضريبي
 8100الشئون المالية
 8200الخضوع الضريبي والتخطيط
 8300الفحص والمطالبات الضريبية

 4100شئون التخزين العامة
 4200نظم الشراء
 4300نظم األصول

 9100الشئون اإلدارية
 9300التدريب
 9400التخطيط والمتابعة
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الدليــــل اإلرشـــادي  :ن ام نداح ()4

3
ياااتمًانشااااءًنماااوذجًموحااادًجديااادً
إلعاادادًخطاااةًعمااالًاإلدارةًمااانً
(دليلًالمساتخدم)ًوهنااكًناوعينً
منًالنموذجًالموحدً:
 -1النموذجًالموحدً:يتكونًًمان
عااااددً(ً)11اجااااراءًفقااااطًوكاااالً
اجراءًعددً(ً)12نشاطً.
 -2النمااااوذجًالموحاااادً)ً:(Long
يتكااونًماانًعااددً(ً)31اجااراء
وكلًاجراءًعددً(ً)12نشاطًً.
كماًهوًمبينًفيًالمثالًالتاليً:

00

<دليلًالمستخدم>

النموذجًالموحد

10

النموذجًالموحد )(Long

20
30
40
60
70

80
90
عند ت دليل
المستخدم

دليلًالمستخدم
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الدليــــل اإلرشـــادي  :ن ام نداح ()5

4

يااااتمًانشاااااءًنسااااخةًماااان
النمااااوذجًالموحاااادً،ونقلهاااااًً
فاايًملاافًالرماازًالتنظيمااي
للقطاع.

00

<دليلًالمستخدم>

1

copy

النموذجًالموحد
النموذجًالموحد )(Long

2

paste

10

20
30
40
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70
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دليلًالمستخدم
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5

<>10

ياااتمًتساااميةًالنماااوذجًالموحاااد
باالرمزًالتنظيمايًلخطاةًعمالً
اإلدارةً،وياااااتمًالبااااادءًبتعبئاااااةً
النموذجًالموحادًإلعادادًخطاةً
العملً.

إعادة تسمية النموذ

النموذجًالموحد
1100
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سبتمبر September -

اغسطس August -

يوليو July -

يونيو June -

مايو May -

ابريل April -

3

16

17

14

14

17

28

30

مارس March -

3

براير February -

14

يناير January -

29

29

ديسمبر December -

نو مبر November -

ااتوبر October -

3

3

17

17

16
30

اخرًموعدًاستالمًمتابعةًالربعًالسنوي
ارسالًمذكراتًوايميلًلمتابعةًبرنامجًعملًالوزارة
اصدارًتقاريرًمتابعةًالربعًالسنوي
ادراجًتاريخًالتقريرًعلىًنظامًنجاح

ارسالًمذكراتًوايميلًالعدادًبرنامجًعملًالوزارة
اخرًموعدًاستالمًردودًاعدادًبرنامجًعملًالوزارة
اصدارًتقريرًاعدادًبرنامجًعملًالوزارة
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(نماذ استرشادي )
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برنامج عمل الوزارة

.1

اسم اإلدراع :طرحًمناقصةًً/ممارسةًتكلفتهاًأكثرًمنًً 100,000د.ك (اإلدارةًالطالبة)ًً

.2

اسم اإلدراع :طرحًمناقصةًً/ممارسةًتكلفتهاًأكثرًمنًً 100,000د.ك (إدارةًالشئونًالمالية)ً

.3

اسم اإلدراع :طرحًمناقصةًً/ممارسةًتكلفتهاًأكثرًمنًً 75,000د.كًوأقلًمنً 100,000د.كً(اإلدارةًالطالبة)ً

.4

اسم اإلدراع :طرحًمناقصةًً/ممارسةًتكلفتهاًأكثرًمنًً 75,000د.كًوأقلًمنً 100,000د.كًً(إدارةًالشئونًالمالية)

.5

اسم اإلدراع :طرحًمناقصةًً/ممارسةًًتكلفتهاًأقلًمنًً 75,000د.كً(اإلدارةًالطالبة)

.6

اسم اإلدراع :طرحًمناقصةًً/ممارسةًًتكلفتهاًأقلًمنًً 75,000د.كً(إدارةًالشئونًالمالية)ً

.7

اسم اإلدراع :إعدادًميزانيةًتقديريةًللسنةًالقادمةً

.8

اسم اإلدراع :تحديثًالهيكلًالتنظيميً(اإلدارةًالطالبة)

.9

اسم اإلدراع :تحديثًالهيكلًالتنظيميً(إدارةًالشئونًاإلدارية)ً

 .10اسم اإلدراع :تحديدًاحتياجاتًاإلدارةًمنًالمواردًالبشريةً(اإلدارةًالطالبة)ً
 .11اسم اإلدراع :تحديدًاحتياجاتًاإلدارةًمنًالمواردًالبشريةً(إدارةًالشئونًاإلدارية)ً
 .12اسم اإلدراع :تنميةًمهاراتًوخبراتًالعاملينًفيًاإلدارة
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برنامج عمل الوزارة ()1

➢ اسم اإلدراع :طرحًمناقصةًً/ممارسةًتكلفتهاًأكثرًمنًً 100,000د.كًً
• اإلدارة :اإلدارةًالطالبةًللمناقصةًً/الممارسةً
م

الخطوات

الفترة الزمنية المتوقعة :تسعةًأشهر
المسئول عك اإلنداز

الفترة الزمنية المتوقعة

 1إعدادًوثيقة المواصفاتًالفنيةًوالشروطًالعامة

اإلدارةًالطالبة

اسبوعين

 2مخاطبةًإدارةًالشئونًالماليةًبشأنًطرحًالمناقصة

اإلدارةًالطالبة

اسبوع

الشئونًالمالية ً+الشئونًالقانونية

شهر

إدارةًالشئونًالمالية

شهر

 5عقدًاالجتماعًالتمهيديًللمناقصةًمعًالشركاتًبالتنسيقًمعًإدارةًالشئونًالمالية

اإلدارةًالطالبة

اسبوعين

 6استالمًأسئلةًالشركاتًالخاصةً،وإعدادًكتيبًالردًعلىًأسئلةًالشركاتًوتسليمهًللشركات

اإلدارةًالطالبة

 10أيام

مسؤوليةًاإلدارةًالطالبة

 7إرسالًنسخةًمنًمحضرًاالجتماعًوكتيبًالردًعلىًاألسئلةًإلىًإدارةًالشئونًالمالية

اإلدارةًالطالبة

اسبوع

متابعةًاإلدارةًالطالبةً

متابعةًإدارةًالشئونًالماليةًلمخاطبةًإدارةًالفتوىًوالتشريعًلمراجعةًواعتمادًالشروطًالعامةًللمناقصةً
3
والحصولًعلى الموافقة
متابعةًإدارةًالشئونًالماليةًلمخاطبةًالجهازًالمركزيًللمناقصاتًتمهيداًلنشرًاإلعالنًعنًطرحًالمناقصةًفيً
4
الجريدةًالرسميةً"الكويتًاليوم"

مدح ة :تتم خطوه رقم ( ) 7 - 6 - 5إذا طلبت ذلك اإلدارة الطالبة.
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م

برنامج عمل الوزارة ()1

الخطوات

المسئول عك اإلنداز

الفترة الزمنية المتوقعة

8

متابعةًإدارةًالشئونًالماليةًإلرسالًنسخةًمنًمحضرًاالجتماعًوكتيبًالردًعلىًاألسئلةًالىًالجهازًالمركزيً
للمناقصاتًلتقومًبتوزيعهًعلىًالشركاتًالمشاركةًبالمناقصة

إدارةًالشئونًالماليةً

اسبوع

9

تقدمًالشركاتًعروضهاًإلىًالجهازًالمركزيًللمناقصاتً،ويتمًفرزًعروضًالشركاتًالمشاركةًمنًقبلً
الجهازًالمركزيًللمناقصاتً،وثمًإرسالهاًإلىًإدارةًالشئونًالمالية

لجنةًالمناقصاتًالمركزية

شهر

إدارةًالشئونًالماليةً

اسبوع

اإلدارةًالطالبة

 5اسابيع

 12متابعةًإدارةًالشئونًالماليةًإلرسالًالترسيات الىًلجنةًالمناقصاتًوالمشترياتًألخذًالموافقة

إدارةًالشئونًالماليةً

اسبوعين

 13متابعةًإدارةًالشئونًالماليةًلمخاطبةًالجهازًالمركزيًللمناقصاتًالعتمادًتقريرًترسيات المناقصة

إدارةًالشئونًالماليةً

 3اسابيع

 14متابعةًإدارةًالشئونًالماليةًلمخاطبةًديوانًالمحاسبةًلدراسةًواعتمادًتقريرًترسيات المناقصة

إدارةًالشئونًالماليةً

شهر

مسؤوليةًاإلدارةًالطالبة

متابعةًإدارةًالشئونًالماليةًبعدًالحصولًعلىًموافقاتًالجهاتًالمعنيةًلتوقيعًالعقودًمعًالشركات الفائزةً
15
بالمناقصة

إدارةًالشئونًالماليةً

اسبوع

متابعةًاإلدارةًالطالبةً

 10متابعةًإدارةًالشئونًالماليةًللقيامًبفرزًالعروض
استالمًاالدارةًالطالبةًعروضًالشركاتًعنًطريقًإدارةًالشئونًالماليةًلدراسةًوتقييمًعروضًالشركاتً
11
المشاركةًفيًالمناقصةًوإعدادًكتيبًترسيات المناقصةًومخاطبةًإدارةًالشئونًالمالية
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برنامج عمل الوزارة ()2

➢ اسم اإلدراع :طرحًمناقصةًً/ممارسةًتكلفتهاًأكثرًمنًً 100,000د.كً
• اإلدارة :إدارةًالشئونًالماليةً
م
1
2
3

4
5
6

الفترة الزمنية المتوقعة :سبعةًأشهر
الخطوات

مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بالتنسيق مع إدارة الشئون القانونية للموافقة على المناقصة
مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات تمهيدا لنشر اإلعالن عن طرح المناقصة في الجريدة الرسمية "الكويت
اليوم"
المشاركة مع اإلدارة الطالبة في االجتماع التمهيدي للمناقصة مع الشركات
إرسال نسخة من محضر االجتماع وكتيب الرد على األسئلة إلى الجهاز المركزي للمناقصات لتقوم بتوزيعه
على الشركات المشاركة بالمناقصة
استالم عروض الشركات من الجهاز المركزي للمناقصات وفرزها
إرسال عروض الشركات إلى اإلدارة الطالبة لدراسة وتقييم عروض الشركات المشاركة في المناقصة وإعداد
كتيب ترسيات المناقصة ومخاطبة إدارة الشئون المالية

7

إرسال الترسيات الى لجنة المناقصات والمشتريات ألخذ الموافقة

المسئول عك اإلنداز

الفترة الزمنية المتوقعة

إدارةًالشئونًالماليةً

شهرً

إدارةًالشئونًالماليةً

شهر

إدارةًالشئونًالماليةً

أسبوعين

إدارةًالشئونًالماليةً

أسبوع

إدارةًالشئونًالماليةً

شهر

إدارةًالشئونًالماليةً

شهر

إدارةًالشئونًالماليةً

أسبوعين

8

مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العتماد تقرير ترسيات المناقصة

إدارةًالشئونًالماليةً

 3أسابيع

9

مخاطبة ديوان المحاسبة لدراسة واعتماد تقرير ترسيات المناقصة

إدارةًالشئونًالماليةً

شهر

إدارةًالشئونًالماليةً

أسبوع

 10توقيع العقود مع الشركات الفائزة بالمناقصة بعد الحصول على الموافقات الالزمة
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برنامج عمل الوزارة ()3

➢ اسم اإلدراع :طرحًمناقصةًً/ممارسةًتكلفتهاًأكثرًمنًً 75,000د.كًوأقلًمنً 100,000د.كً
• اإلدارة :اإلدارةًالطالبةًللمناقصةًً/الممارسةً

المسئول عك اإلنداز

الفترة الزمنية المتوقعة

م
1

إعدادًكتيبًالمواصفاتًالفنيةًوالشروطًالعامة

اإلدارةًالطالبة

اسبوعين

2

مخاطبةًإدارةًالشئونًالماليةًبشأنًطرحًالمناقصة

اإلدارةًالطالبة

اسبوع

3
4

الخطوات

الفترة الزمنية المتوقعة :ثمانيةًأشهر

متابعةًإدارةًالشئونًالماليةًلمخاطبةًإدارةًالفتوىًوالتشريعًلمراجعةًواعتمادًالشروطًالعامةًللمناقصةً
والحصولًعليًالموافقة
متابعةًإدارةًالشئونًالماليةًلمخاطبةًالجهازًالمركزيًللمناقصاتًتمهيداًلنشرًاإلعالنًعنًطرحًالمناقصةًفيً
الجريدةًالرسميةً“الكويتًاليوم"

إدارةًالشئونًالمالية

شهر

إدارةًالشئونًالمالية

شهر

5

عقدًاالجتماعًالتمهيديًللمناقصةًمعًالشركاتًبالتنسيقًمعًإدارةًالشئونًالمالية

اإلدارةًالطالبة

اسبوعين

6

استالمًأسئلةًالشركاتًالخاصةً،إعدادًكتيبًالردًعلىًأسئلةًالشركاتًوتسليمهًللشركات

اإلدارةًالطالبة

 10أيام

مسؤوليةًاإلدارةًالطالبة

7

إرسالًنسخةًمنًمحضرًاالجتماعًوكتيبًالردًعلىًاألسئلةًإلىًإدارةًالشئونًالماليةً

اإلدارةًالطالبة

أسبوع

متابعةًاإلدارةًالطالبةً

مدح ة :تتم خطوه رقم ( ) 7 - 6 - 5إذا طلبت ذلك اإلدارة الطالبة.
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م
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الخطوات

المسئول عك اإلنداز

الفترة الزمنية المتوقعة

8

متابعة إدارة الشئون المالية إلرسال نسخة من محضر االجتماع وكتيب الرد على األسئلة إلى الجهاز المركزي
للمناقصات لتقوم بتوزيعه على الشركات المشاركة بالمناقصة

إدارةًالشئونًالماليةً

أسبوع

9

تقدم الشركات عروضها إلى الجهاز المركزي للمناقصات ويتم فرز عروض الشركات المشاركة من قبل الجهاز
المركزي للمناقصات وثم إرسالها إلى إدارة الشئون المالية

الجهازًالمركزيًللمناقصاتً

شهر

إدارةًالشئونًالماليةً

اسبوع

اإلدارةًالطالبة

 5اسابيع

 12متابعة إدارة الشئون المالية إلرسال الترسيات الى لجنة المناقصات والمشتريات ألخذ الموافقة

إدارةًالشئونًالماليةً

اسبوعين

 13متابعة إدارة الشئون المالية لمخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العتماد تقرير ترسيات المناقصة

إدارةًالشئونًالماليةً

 3اسابيع

متابعة إدارة الشئون المالية بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية لتوقيع العقود مع الشركات الفائزة
14
بالمناقصة

إدارةًالشئونًالماليةً

اسبوع

 10متابعة إدارة الشئون المالية للقيام بفرز العروض
استالم االدارة الطالبة عروض الشركات عن طريق إدارة الشئون المالية لدراسة وتقييم عروض الشركات
11
المشاركة في المناقصة وإعداد كتيب ترسيات المناقصة ومخاطبة إدارة الشئون المالية

مسؤوليةًاإلدارةًالطالبة
متابعةًاإلدارةًالطالبةً
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برنامج عمل الوزارة ()4

➢ اسم اإلدراع :طرحًمناقصةًً/ممارسةًتكلفتهاًأكثرًمنًً 75,000د.كًوأقلًمنً 100,000د.كً
• اإلدارة :إدارةًالشئونًالماليةً
م
1
2
3
4
5
6

الفترة الزمنية المتوقعة :ستةًأشهر
الخطوات

مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بالتنسيق مع إدارة الشئون القانونية للموافقة على المناقصة

مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات تمهيدا لنشر اإلعالن عن طرح المناقصة في الجريدة الرسمية "الكويت
اليوم“
المشاركة مع اإلدارة الطالبة في االجتماع التمهيدي للمناقصة مع الشركات
إرسال نسخة من محضر االجتماع وكتيب الرد على األسئلة إلى الجهاز المركزي للمناقصات لتقوم بتوزيعه
على الشركات المشاركة بالمناقصة
استالم عروض الشركات من الجهاز المركزي للمناقصات وفرزها
إرسال عروض الشركات إلى اإلدارة الطالبة لدراسة وتقييم عروض الشركات المشاركة في المناقصة وإعداد
كتيب ترسيات المناقصة ومخاطبة إدارة الشئون المالية

7

إرسال الترسيات الى لجنة المناقصات والمشتريات ألخذ الموافقة

المسئول عك اإلنداز

الفترة الزمنية المتوقعة

إدارةًالشئونًالماليةً

شهرً

إدارةًالشئونًالماليةً

شهر

إدارةًالشئونًالماليةً

أسبوعين

إدارةًالشئونًالماليةً

أسبوع

إدارةًالشئونًالماليةً

شهر

إدارةًالشئونًالماليةً

شهر

إدارةًالشئونًالماليةً

أسبوعين

8

مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العتماد تقرير ترسيات المناقصة

إدارةًالشئونًالماليةً

 3أسابيع

9

مخاطبة ديوان المحاسبة لدراسة واعتماد تقرير ترسيات المناقصة

إدارةًالشئونًالماليةً

شهر

إدارةًالشئونًالماليةً

أسبوع

 10توقيع العقود مع الشركات الفائزة بالمناقصة بعد الحصول على الموافقات الالزمة
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برنامج عمل الوزارة ()5

➢ اسم اإلدراع :طرحًمناقصةًً/ممارسةًًتكلفتهاًأقلًمنًً 75,000د.كً
• اإلدارة :اإلدارةًالطالبةًللمناقصةًً/الممارسةً
الخطوات

م

الفترة الزمنية المتوقعة :سبعةًأشهر
المسئول عك اإلنداز

الفترة الزمنية المتوقعة

1

إعدادًوثيقةًالمواصفاتًالفنيةًوالشروطًالعامة

اإلدارةًالطالبة

اسبوعين

2

مخاطبةًإدارةًالشئونًالماليةًبشأنًطرحًالممارسة

اإلدارةًالطالبة

اسبوع

3

مخاطبةًالجهازًالمركزيًللمناقصاتًالستئذانهاًبطرحًالممارسةًعنًطريقًالوزارة

إدارةًالشئونًالمالية

شهر

4

مخاطبةًوزارةًاالعالمًلنشرًإعالنًطرحًالممارسةًفيًالجريدةًالرسميةً"الكويتًاليوم"

إدارةًالشئونًالمالية

اسبوعين

5

عقدًاالجتماعًالتمهيديًللمناقصةًمعًالشركاتًبالتنسيقًمعًإدارةًالشئونًالمالية

اإلدارةًالطالبة

اسبوعين

6

استالمًأسئلةًالشركاتًالخاصةً،إعدادًكتيبًالردًعلىًأسئلةًالشركاتًوتسليمهًللشركات

اإلدارةًالطالبة

 10أيام

مسؤوليةًاإلدارةًالطالبة

7

إرسالًنسخةًمنًمحضرًاالجتماعًوكتيبًالردًعلىًاألسئلةًإلىًإدارةًالشئونًالماليةً

اإلدارةًالطالبة

أسبوع

متابعةًاإلدارةًالطالبةً

مدح ة :تتم خطوه رقم ( ) 7 - 6 - 5إذا طلبت ذلك اإلدارة الطالبة.
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م

برنامج عمل الوزارة ()5

الخطوات

المسئول عك اإلنداز

الفترة الزمنية المتوقعة

8

تقومًإدارةًالشئونًالماليةًباستالمًعروضًالشركاتًالمشاركةًويتمًفرزهاًمنًاإلدارةًالطالبةًلدراستهاًوتقييمها

إدارةًالشئونًالماليةًً+اإلدارة

شهر

9

إعدادًكتيبًترسيات الممارسةًومخاطبةًإدارةًالشئونًالماليةًبالترسيات

اإلدارةًالطالبةً

 5اسابيع

إدارةًالشئونًالماليةً

شهر

متابعةًإدارةًالشئونًالماليةًلمخاطبةًالجهازًالمركزيًللمناقصاتًالعتمادًتقريرًترسيات الممارسةً

إدارةًالشئونًالماليةً

 3اسابيع

متابعةًإدارةًالشئونًالماليةًبعدًالحصولًعلىًموافقاتًالجهاتًالمعنيةًلتوقيعًالعقودًمعًالشركاتًالفائزةً
12
بالمناقصة

إدارةًالشئونًالماليةً

اسبوع

 10متابعةًإدارةًالشئونًالماليةًإلرسالًالترسيات الىًلجنةًالمناقصاتًوالمشترياتًألخذًالموافقة
11

مسؤوليةًاإلدارةًالطالبة
متابعةًاإلدارةًالطالبةً
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➢ اسم اإلدراع :طرحًمناقصةًً/ممارسةًتكلفتهاًأقلًمنًً 75,000د.كًً
• اإلدارة :إدارةًالشئونًالماليةً
م

الفترة الزمنية المتوقعة :خمسةًأشهر
الخطوات

1

مخاطبةًوزارةًاالعالمًلنشرًإعالنًطرحًالممارسةًفيًالجريدةًالرسميةً"الكويتًاليوم"

2

المشاركةًمعًاإلدارةًالمعنيةًفيًاالجتماعًالتمهيديًللمناقصةًمعًالشركات

3

إرسالًنسخةًمنًمحضرًاالجتماعًوكتيبًالردًعلىًاألسئلةًإلىًالجهازًالمركزيًللمناقصاتًلتقومًبتوزيعهً
علىًالشركاتًالمشاركةًبالمناقصة

4

استالمًعروضًالشركاتًمنًالجهازًالمركزيًللمناقصاتًوفرزهاً

5

إرسال عروض الشركات إلى اإلدارة الطالبة لدراسة وتقييم عروض الشركات المشاركة في المناقصة وإعداد
كتيب ترسيات المناقصة ومخاطبة إدارة الشئون المالية

6

إرسال الترسيات الى لجنة المناقصات والمشتريات ألخذ الموافقة

7

مخاطبةًالجهازًالمركزيًللمناقصاتًالعتمادًتقريرًترسيات المناقصة

8

توقيعًالعقودًمعًالشركاتًالفائزةًبالمناقصةًبعدًالحصولًعلىًالموافقاتًالالزمة

المسئول عك اإلنداز

الفترة الزمنية المتوقعة

إدارةًالشئونًالماليةً

شهر

إدارةًالشئونًالماليةً
إدارةًالشئونًالماليةً
إدارةًالشئونًالماليةً
إدارةًالشئونًالماليةً
إدارةًالشئونًالماليةً
إدارةًالشئونًالماليةً
إدارةًالشئونًالماليةً

اسبوعين
اسبوع
شهر
شهر
اسبوعين

 3اسابيع
اسبوع
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➢ اسم اإلدراع :إعدادًميزانيةًتقديريةًللسنةًالقادمةً
• اإلدارة :اإلدارةًالطالبة
م

الفترة الزمنية المتوقعة :ثالثةًأسابيع
الخطوات

1

استالمًمذكرةًمنًإدارةًالشئونًالماليةًحولًإعدادًميزانيةًوزارةًالماليةًً/اإلدارةًالعامةًللسنةًالماليةًالقادمة

2

تحويلًالمذكرةًإلىًالمراقباتًلتحديدًاحتياجاتهم

3

اجتماعًاإلدارةًلمناقشةًواعتمادًاحتياجاتًاإلدارةًللسنةًالماليةًالقادمة

4

مراسلةًالقطاعاتًالمعنيةً(إدارةًالشئونًالماليةً -مركزًالمعلوماتًاآلليً -التدريب)ًبكشفًمفصلًبمشروعً
الميزانيةً

المسئول عك اإلنداز

الفترة الزمنية المتوقعة

اإلدارةًالطالبةً

اسبوع

اإلدارةًالطالبةً
اإلدارةًالطالبةً
اإلدارةًالطالبةً

اسبوع
يومين
 3أيام
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➢ اسم اإلدراع :تحديثًالهيكلًالتنظيمي
• اإلدارة :اإلدارةًالطالبةً
م

الفترة الزمنية المتوقعة :سبعةًأشهر
المسئول عك اإلنداز

الفترة الزمنية المتوقعة

الخطوات

1

دراسةًالهيكلًالتنظيميًالمقترحًواالختصاصات

اإلدارةًالطالبة

شهر

2

عرضًومناقشةًواعتمادًالهيكلًالتنظيميًالمقترحًمنًقبلًاإلدارة

اإلدارةًالطالبة

شهر

3

مخاطبةًإدارةًالشؤونًاإلداريةًبالهيكلًالتنظيميًالمقترح

اإلدارةًالطالبة

اسبوعين

4

عقدًاجتماعًمعًإدارةًالشؤونًاإلداريةً(قسمًالتنظيم)ًواإلدارةًالطالبةًوإجراءًالتعديالتًالالزمةًبناءًعلىً
االجتماع

اإلدارةًالطالبة

اسبوعين

5

إعدادًالدراسةًورفعهاًللسيدً/الوكيلًالمساعدًللشؤونًاإلداريةًوالقانونية

إدارةًالشؤونًاإلدارية

شهر

6

عرضًالموضوعًعلىًلجنةًالتخطيطًلمناقشةًواعتمادًالهيكلًالتنظيميًالمقترح

إدارةًالشؤونًاإلدارية

اسبوع

7

إجراءًالتعديالتًالالزمةًبناءًعلىًاجتماعًلجنةًالتخطيط

اإلدارةًالطالبة

شهر

8

مخاطبةًإدارةًالشؤونًالماليةًلتقديرًالتكلفةًالماليةًالمترتبةًعلىًإعادةًالتنظيم

إدارةًالشؤونًاإلدارية

اسبوعين

9

مخاطبةًديوانًالخدمةًالمدنيةًعلىًالهيكلًالمقترح

إدارةًالشؤونًاإلدارية

شهر

10

إصدارًقرارًإداريًبالهيكلًالتنظيميًالمقترح

إدارةًالشؤونًاإلدارية

اسبوع

مسؤوليةًاإلدارةًالطالبة
متابعةًاإلدارةًالطالبةً
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➢ اسم اإلدراع :تحديثًالهيكلًالتنظيمي
• اإلدارة :إدارةًالشئونًاإلداريةً
م

الفترة الزمنية المتوقعة :ستةًأشهر
المسئول عك اإلنداز

الفترة الزمنية المتوقعة

الخطوات

1

استقبالًطلباتًإعادةًالتنظيمًمنًالوحداتًالتنظيميةًالطالبةًلتطويرًالهيكلًالتنظيمي

قسمًالتنظيمًوالبعثاتًالدراسية

طوالًالعام

2

دراسةًالهيكلًالتنظيميًالمقترحًمنًقبلًقسمًالتنظيمًوالبعثاتًالدراسية

قسمًالتنظيمًوالبعثاتًالدراسية

شهرين

3

إعدادًالدراسةًورفعهاًللسيدً/الوكيلًالمساعدًللشؤونًاإلداريةًوالقانونية

قسمًالتنظيمًوالبعثاتًالدراسية

شهر

4

مخاطبةًإدارةًالشؤونًالماليةًلتقديرًالتكلفةًالماليةًالمترتبةًعلىًإعادةًالتنظيم

قسمًالتنظيمًوالبعثاتًالدراسية

اسبوعين

5

مخاطبةًديوانًالخدمةًالمدنيةًللموافقةًعلىًالهيكلًالتنظيميًالمقترح

قسمًالتنظيمًوالبعثاتًالدراسية

شهر

6

إصدارًقرارًإداريًبالهيكلًالتنظيميًالمقترح

قسمًالتنظيمًوالبعثاتًالدراسية

اسبوع
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➢ اسم اإلدراع :تحديدًاحتياجاتًاإلدارةًمنًالمواردًالبشرية
• اإلدارة :اإلدارةًالطالبةً
م

الفترة الزمنية المتوقعة :شهرًونصف
المسئول عك اإلنداز

الفترة الزمنية المتوقعة

الخطوات

1

استالمًمذكرةًمنًإدارةًالشؤونًاإلداريةًبصفةًسنويةًبشأنًتحديدًاحتياجاتًالمواردًالبشرية

اإلدارةًالطالبة

اسبوعين

2

دراسةًوتحديدًاحتياجاتًالمواردًالبشريةًباإلدارة

اإلدارةًالطالبة

ثالثةًاسابيع

3

تعبئةًكشفًحصرًاحتياجاتًالمواردًالبشريةًباإلدارة

اإلدارةًالطالبة

اسبوع

4

إرسالًمذكرةًإلدارةًالشؤونًاإلداريةًباالحتياجاتًالمطلوبة

اإلدارةًالطالبة

اسبوع
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➢ اسم اإلدراع :تحديدًاحتياجاتًاإلدارةًمنًالمواردًالبشرية
• اإلدارة :إدارةًالشئونًاإلدارية
م

الفترة الزمنية المتوقعة :سنة
المسئول عك اإلنداز

الفترة الزمنية المتوقعة

الخطوات

1

إعداد تعميم إلى إدارات الوزارة لتحديد احتياجاتهم من الموارد البشرية وفق المؤهالت

قسمًالتعيينات

اسبوع

2

استالم ردود اإلدارات بخصوص تحديد احتياجاتهم من الموارد البشرية ،وتصنيف االحتياجات حسب نوعيتها

قسمًالتعيينات

شهرين

3

مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتوفير تلك االحتياجات

قسمًالتعيينات

اسبوع

4

تلقي طلبات المرشحين للتعيين

قسمًالتعيينات

طوالًالعام

5

التنسيق مع إدارات الوزارة لتلبية احتياجاتهم وتزويدهم بالمرشحين للوظائف

قسمًالتعيينات

ثالثةًأسابيع

6

البدء بإجراءات التعيين بعد اجتيازهم فترة التدريب الخاصة باإلدارة الطالبة

قسمًالتعيينات

شهرًونصف
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➢ اسم اإلدراع :تنميةًمهاراتًوخبراتًالعاملينًفيًاإلدارة
الفترة الزمنية المتوقعة :سنةً

• اإلدارة :إدارةًالتدريب

المسئول عك اإلنداز

الفترة الزمنية المتوقعة

م

الخطوات

سنةًمالية

1

المشاركةًفيًالبرامجًالمدرجةًضمنًخطةًالتدريبًالسنوية

إدارةًالتدريب

2

المشاركةًفيًالبرامجًالمحليةًالتيًتنظمهاًجهاتًخارجيةً

إدارةًالتدريب

سنةًمالية

3

المشاركةًفيًالمهماتًالرسميةًواعدادًتقاريرًبشأنهاًوارسالهاًإلىًإدارةًالتدريب

إدارةًالتدريب

سنةًمالية

4

دراسةًوتحديدًاالحتياجاتًالتدريبيةًللعاملينًباإلدارةًوفقًمتطلباتًتطويرًاألداءًالوظيفيًللسنةًالماليةًالقادمة

إدارةًالتدريب

اسبوعين

5

تعبئةًكشفًحصرًاالحتياجاتًالتدريبيةًالمرسلًمنًإدارةًالتدريبًوإرسالهًلهمًللسنةًالماليةًالقادمة

إدارةًالتدريب

اسبوع
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