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 دائرة الموازنة العامة
 1027لعام  مديرية الحاسوب والمعرفةخطة عمل 

 

 مؤشر القياس هدف المديرية هدف فرعي الهدف االستراتيجي

 وتعزيز النتائجب الموجهة الموازنة اعدادنهج  تطوير
 والمفاهيم الممارسات أفضل ومواكبة الشفافية مبادئ

 .تهاإدار في المعاصرة العالمية
 رفع الجاهزية األلكترونية مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج تعميق تطبيق

 كفاءة وفاعمية األنظمة اإللكترونية العاممة في الدائرة 

 كفاءة وفاعمية أجهزة الحاسوب وتوابعها العاممة في الدائرة
 

المطموبة الموارد العممية المسؤوليات الفترة الزمنية النشاطات الرقم  مالحظات المخرجات 
 تاريخ االنتهاء تاريخ البدء

1 
متابعة تنفيذ احتياجات الدائرة من األنظمة المحوسبة 

 والمعدات المادية.
مدير المديرية ورؤساء  31/12/2017 1/1/2017

 األقسام

 
6 

 أجهزة حاسوب ولوازمها
جاهزية عالية في البنية 
 التحتية واألنظمة المحوسبة

 

 قسم التشغيل والدعم الفني 31/12/2017 1/1/2017 دمي الحاسوب.تقديم الدعم الفني لمستخ 1
 

  ديمومة عمل األجهزة وبرمجيات أجهزة حاسوب ولوازمها 3

3 
التطوير والمتابعة واإلشراف عمى األنظمة المالية 

 واإلدارية في الدائرة.
 قسم التحميل والبرمجة 31/12/2017 1/1/2017

 
4 

 أجهزة حاسوب ولوازمها
 المحوسبةاألنظمة 

  عمل األنظمة بكفاءة

4 

 -إخراج نسخة من :
  قانون الموازنة لموزارات والدوائر والوحدات

 .2017الحكومية بالمغة اإلنجميزية لعام 
  نظام تشكيالت الوزارات والدوائر والوحدات

 .2017الحكومية لعام 
  مشروع قانون الموازنة لموزارات والدوائر والوحدات

 .2018لعام  ربيةالحكومية بالمغة الع
قانون الموازنة لموزارات والدوائر والوحدات *   

 .2018لعام  العربيةالحكومية بالمغة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عند صدور القانون 

 
 

1/1/2017 
 

1/7/2017 
 
 
 
 
 

1/12/2017 

 
 

30/6/2017 
 

30/6/2017 
 

 

30/11/2017 
 
 القانون  لحين صدور

 
 
 
 
 

 قسم التحميل  والبرمجة

 
 
 
 
ب ولوازمها وطابعات أجهزة حاسو  5

 وورق 

 
 القانون بالمغة اإلنجميزية

 
 نظام التشكيالت

 
 مشروع القانون 

 
 القانون بالمغة العربية
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المطموبة الموارد العممية المسؤوليات الفترة الزمنية النشاطات الرقم  مالحظات المخرجات 
 تاريخ االنتهاء تاريخ البدء

5 
متابعة أدوات تنفيذ الموازنة )الحواالت، المناقالت، متابعة 

 اإلنفاق، األمر المالي العام والخاص(.
 4 قسم التحميل والبرمجة 31/12/2017 1/1/2017

سوب ولوازمها أجهزة حا
 وأنظمة عاممة

  تقارير

6 
نشر مشروع القانون وقانون الموازنة العامة والتشكيالت 
بالمغتين وأنشطة وأخبار الدائرة عمى الموقع اإللكتروني 

 الرسمي لمدائرة.
 قسم التحميل والبرمجة 31/12/2017 1/1/2017

 
  بيانات محدثة عمى الموقع أجهزة حاسوب ولوازمها وأنظمة 1

  تقارير أجهزة حاسوب ولوازمها وأنظمة 6 قسم التحميل والبرمجة 31/12/2017 1/1/2017 تطوير ومتابعة نظام " المتابعة والتقييم لممشاريع " 7

8 
االنجاز من خالل اصدار اصدار تقارير المشاركة في 

 تقارير المواقف المالية الشهرية
  تقارير جهزة حاسوب ولوازمها وأنظمةأ 5 قسم التحميل والبرمجة 31/12/2017 1/1/2017

 قسم التحميل والبرمجة 30/6/2017 1/1/2017 إنشاء نظام محوسب خاص بنظام التكافل االجتماعي 9
 
  تقارير أجهزة حاسوب ولوازمها وأنظمة 6

  بيانات محدثة لموقع الدائرة هزة حاسوب ولوازمها وبرامجأج 1 الحكومة االلكترونيةقسم  31/12/2017 1/1/2017 متابعة مبادرات برنامج الحكومة اإللكترونية 20

22 
تحديث بيانات دائرة الموازنة العامة عمى بوابة الحكومة 

 اإللكترونية.
1/1/2017 31/12/2017 

قسم الحكومة 
 االلكترونية

 
  بيانات محدثة لموقع الدائرة أجهزة حاسوب ولوازمها وبرامج 1

21 
مر ودائم ضمن بوابة نشر رسائل توعوية بشكل مست

 الحكومة االلكترونية
1/1/2017 31/12/2017 

قسم الحكومة 
 االلكترونية

 
  رسائل توعوية أجهزة حاسوب ولوازمها وبرامج 1

23 
متابعة تطوير نظام جائزة الممك عبد هللا الثاني لمتميز 

 (.MSMIالمحوسب )
 قسم التحميل والبرمجة 31/12/2017 1/1/2017

 
6 

 ولوازمها أجهزة حاسوب
 دراسة مفصمة

نظام محوسب لتوثيق 
منهجيات الدائرة ومؤشرات 

 قياس اآلداء 
 

  الموقع االلكتروني اجهزة حاسوب 6 قسم التحميل والبرمجة 31/12/2017 1/1/2017 تطوير ومتابعة الموقع االلكتروني الرسمي لمدائرة 24

  تقارير تحميل اإلستبانات إستبانات واجهزة حاسوب 4 قسم التحميل والبرمجة 31/12/2017 1/1/2017 اإلشراف عمى نظام االستبانات االلكتروني. 25
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المطموبة الموارد العممية المسؤوليات الفترة الزمنية النشاطات الرقم  مالحظات المخرجات 
 تاريخ االنتهاء تاريخ البدء

 31/12/2017 1/1/2017 الصيانة الدورية لألجهزة والشبكات وتوابعها.  26
قسم التشغيل والدعم 

 الفني

 
3 

 عدة صيانة
 برمجيات

ستمرارية عمل  سالمة وا 
 األجهزة

 

 31/12/2017 1/1/2017 واالتفاقيات.متابعة تجديد رخص البرمجيات  27
مدير المديرية وقسم 
التشغيل والدعم الفني 
 وقسم التحميل والبرمجة

 
4 

 مادية وبشرية
ضمان صالحية الرخص 
تفاقيات سارية المفعول  وا 

 

 قسم التحميل والبرمجة 31/12/2017 1/1/2017 متابعة تطوير نظام الخطة االستراتيجية وخطط المديريات 28

 
هزة حاسوب ولوازمها أج 6

 وأنظمة
  تقارير

 
 
 
 
 
 

 انًخاطز انًحتًهت هاإجزاءاث انىلايت يُ

 .وخارجيا داخهيا وحفظه يىيي (Backup) َظاو وجىد -1

 .(UPS) تىفز -2

 .حزيك إَذار أَظًت وجىد -3

 Access control . خالل يٍ انصالحياث حصز -4

 .انىظيفي ىنانسه ويذوَت انًعهىياث وحًايت أليٍ انىطُيت انسياساث تطبيك -5   

 انبياَاث وتسزب فمذاٌ

 وانخىادو انحاسىب أجهزة تعطم .االرتباط انًباشز يع يزكز تكُىنىجيا انًعهىياث انىطُي و نألجهزة صياَت عمىد وجىد*     

 انحًايت َظاو اختزاق *  االرتباط انًباشز يع يزكز تكُىنىجيا انًعهىياث انىطُي.   
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 دائرة الموازنة العامة

 1027خطة عمل مديرية الحاسوب والمعرفة لعام 
 

 مؤشر القياس هدف المديرية هدف فرعي الهدف االستراتيجي

 فاعمية آلية أمن وسرية المعمومات المحافظة عمى بيئة معرفية إلكترونية آمنة تحسين بيئة العمل الداخمية تعزيز القدراث المؤسسيت لالرتقاء بمستىي أداء الدائرة 
 

 

لعمميةا المسؤوليات الفترة الزمنية النشاطات الرقم  مالحظات المخرجات الموارد المطموبة 

2 
أخذ النسخ االحتياطية من قواعد البيانات وممفات 

التأكد من سالمة عممية النسخ و األنظمة العاممة 
 .االحتياطي

1/1/2017 31/12/2017 
قسم التشغيل والدعم 

 الفني

 
برنامج  أشرطة تخزين 2

Backup 
 أجهزة حاسوب ولوازمها

 إحتياطية من البيانات نسخ
 في مكان آمن

 

1 
  صالحيات المستخدمين عمى األنظمةمتابعة منح 

 واألجهزة. حوسبة العاممةالم
1/1/2017 31/12/2017 

 التحميل والبرمجة يقسم
 والتشغيل والدعم الفني

 
4 

 برمجيات أجهزة حاسوب
وصول المستخدم إلى 

ية حسب الصالحاالنظمة 
 الممنوحة

 

 قسم التحميل والبرمجة 31/12/2017 1/1/2017 لدعم متخذي القرار.إصدار التقارير الخاصة  3

 
5 

 أجهزة حاسوب ولوازمها 
 
 تقارير
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لعمميةا المسؤوليات الفترة الزمنية النشاطات الرقم  مالحظات المخرجات الموارد المطموبة 

4 
توفير الحماية لممعمومات وأجهزة الحاسوب 

 والخوادم الرئيسية والشبكات.
1/1/2017 31/12/2017 

قسم التشغيل والدعم 
 الفني

 
3 

حاسوب ولوازمها أجهزة 
 وبرمجيات

شبكة حاسوب محمية 
 وآمنة

 

 

 رلى انعًهيت:

 . عمليت حصر وتىثيق المعارف.1

 .  عمليت النسخ اإلحتياطي للبياناث2

 . عمليت صيانت األجهزة والشبكاث.3

 .  عمليت صيانت  االنظمت المحىسبت.4

 . عمليت إصدار التقارير.5

 . عمليت أنشاء نظام محىسب6

 

 

 

 

 

 انًخاطز انًحتًهت هاإجزاءاث انىلايت يُ

 .وخارجيا داخهيا وحفظه يىيي (Backup) َظاو وجىد -5

 .(UPS) تىفز -6

 .حزيك إَذار أَظًت وجىد -7

 Access control . خالل يٍ انصالحياث حصز -8

 .انىظيفي انسهىن ويذوَت اثانًعهىي وحًايت أليٍ انىطُيت انسياساث تطبيك -5   

 انبياَاث وتسزب فمذاٌ

 وانخىادو انحاسىب أجهزة تعطم .االرتباط انًباشز يع يزكز تكُىنىجيا انًعهىياث انىطُي و نألجهزة صياَت عمىد وجىد*     

 انحًايت َظاو اختزاق *  االرتباط انًباشز يع يزكز تكُىنىجيا انًعهىياث انىطُي.   

       مدير مديرية الحاسوب والمعرفة 
الهباهبةدمحم  خالد عابدين حممي صالح  اكثم العنوم كرم البطوش كوثر نوفل دمحم عفيف 


