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 دائرة الموازنة العامة

              1027تطوير األداء المؤسسي للعام وحدة  خطة عمل

الفرعيالهدف  الهدف االستراتيجي **داءمؤشر قياس األ هدف المديرية*   

لالرتقاء تعزٌز القدرات المؤسسٌة 

 بمستوى أداء الدائرة

الخدمات تحسٌن رفع كفاءة وفعالية الدائرة في تنفيذ  
ديم خدماتها مهامها وتق  

 نسبة رضى متلقً الخدمة 

 نسبة رضى الشركاء 

   فعالٌة أداء العملٌات 

 

 المخزجات

 )وثائق اإلنجاس(

المىارد ***

 المطلىبة 
التنفيذ مسؤولية  

 اإلطار الشمني

تاريخ  الزقم النشاطات/ اإلجزاءات

 االنتهاء

تاريخ 

 البذء

  تطوٌر الخدمات والعملٌات النشاط األول:
/ 7107ل العملٌات المساندة دلٌ

 7107دلٌل العملٌات الرئٌسٌة 

 تقنٌة
 بشرٌة
 معرفٌة

 المؤسسً االداء تطوٌر وحدة

 فرٌق معٌار العملٌات
10/07  0/0  

مراجعة وتوثٌق وحفظ إجراءات العمل القٌاسٌة لكافة عملٌات 

 الدائرة
1 

 العملٌات تبسٌط مصفوفة
 تقنٌة
 بشرٌة
 معرفٌة

 مؤسسًال االداء تطوٌر وحدة

 فرٌق معٌار العملٌات
10/07  0/0  2 إعادة هندسة العملٌات واإلجراءات 

 نتائج قٌاس أداء العملٌات
 تقنٌة
 بشرٌة
 معرفٌة

 المؤسسً االداء تطوٌر وحدة

 فرٌق معٌار العملٌات
10/07  0/0  3 قٌاس فعالٌة اداء العملٌات 

دلٌل خدمات دائرة الموازنة العامة 

7107 

 تقنٌة

 بشرٌة

 معرفٌة

 0/6 10/07 المؤسسً االداء تطوٌر وحدة
مراجعة وتوثٌق )بطاقة خدمة وإجراءات تقدٌم الخدمة( لكافة 

 4 خدمات الدائرة

االجتماعات محاضر دارة االتصاالت الداخلٌة والخارجٌة ومتابعة التوصٌات  بما فٌها إ 0/0 10/07 المؤسسً االداء تطوٌر وحدة بشرٌة  5 
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 المخزجات

 )وثائق اإلنجاس(

المىارد ***

 المطلىبة 
التنفيذ مسؤولية  الزقم النشاطات/ اإلجزاءات اإلطار الشمني 

التوصٌات متابعة مذكرات  رة العالقة مع متلقً الخدمة ومع الشركاء وتحدٌد احتٌاجاتهم إدا 

 

 
 
 
 

الفرعيالهدف  الهدف االستراتيجي **داءمؤشر قياس األ هدف المديرية*   

 المؤسسٌة القدرات تعزٌز

لالرتقاء بمستوى أداء 

 الدائرة

رفع كفاءة وفعالية الدائرة في تنفيذ  دعم ثقافة اإلبداع واالبتكار
 مهامها وتقديم خدماتها

  نسبة التحسن فً عالمة الدائرة فً جائزة

 الملك عبدهللا الثانً لتمٌز األداء الحكومً

 اعدد المبادرات اإلبداعٌة التً تم تطبٌقه  

 

 المخزجات

 )وثائق اإلنجاس(

المىارد ***

 المطلىبة 
التنفيذ مسؤولية  

 اإلطار الشمني

تاريخ  الزقم النشاطات/ اإلجزاءات

 االنتهاء

تاريخ 

 البذء

  التطوٌر اإلداري والتنظٌمً :ثانًالنشاط ال
نظام التنظٌم اإلداري 

 المعدل
 بشرٌة

 معرفٌة
10/07 المؤسسً االداء تطوٌر وحدة  0/6  1 اإلشراف والمساهمة فً تعدٌل نظام التنظٌم اإلداري للدائرة  

تعلٌمات نظام التنظٌم 

 اإلداري المعدل
 بشرٌة

 معرفٌة
10/07 المؤسسً االداء تطوٌر وحدة  0/6  

اإلشراف والمساهمة فً تعدٌل تعلٌمات نظام التنظٌم اإلداري 

 للدائرة 
2 

هاإجراءات الوقاية من  المخاطر المحتملة 
 عدم توفر المورد التقنً لطباعة دلٌل عملٌات الدائرة رصد مخصص مالً لتوفٌر خدمات الطباعة
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 المخزجات

 )وثائق اإلنجاس(

المىارد ***

 المطلىبة 

التنفيذ مسؤولية  الزقم النشاطات/ اإلجزاءات اإلطار الشمني 

 بشرٌة الهٌكل التنظٌمً المعدل 

 معرفٌة
10/07 المؤسسً االداء تطوٌر حدةو  0/6  3 اإلشراف والمساهمة فً تعدٌل الهٌكل التنظٌمً  للدائرة 

 تقارٌر مراجعة وثٌقة

 المسوحات عمل

 والتوصٌات

 تقنٌة

 بشرٌة

 معرفٌة

/ المؤسسً االداء تطوٌر وحدة

الجهة المعنٌة فً الدائرة حسب 

 نوع المسوحات

10/07  0/0  
ورفع نتائج  الدائرة بها تقوم ًالت المسوحات تنفٌذ متابعة

 وتوصٌات هذه المسوحات إلى اإلدارة العلٌا

4 

 طلب مراجعة وثٌقة

الجائزة فً االشتراك  

 تقنٌة

 بشرٌة

 معرفٌة

 / المؤسسً االداء تطوٌر وحدة

 اللجنة التوجٌهٌة للجائزة
10/07 0/0 

 األداء لتمٌز الثانً عبدهللا الملك جائزة معاٌٌر تطبٌق على الرقابة

 الدائرة فً والشفافٌة الحكومً
5 

 بشرٌة مذكرات داخلٌة

 معرفٌة
  6 مراجعة الوثائق المتعلقة بإجراءات ومنهجٌات العمل  0/0 10/07 المؤسسً االداء تطوٌر وحدة

حصر المبادرات  وثٌقة

 فً مجال التمٌز واإلبداع
 بشرٌة

 معرفٌة

/ المؤسسً االداء تطوٌر وحدة

 واردفرٌق معٌار الشركاء والم
 7 دعم اإلبداع وتبنً المبادرات فً مجال التمٌز واإلبداع  0/0 10/07

 
 
 

 
 

الفرعيالهدف  الهدف االستراتيجي **داءمؤشر قياس األ هدف المديرية*   

لالرتقاء  المؤسسٌة القدرات تعزٌز

 بمستوى أداء الدائرة
 االرتقاء باألداء المؤسسي للدائرة تحسٌن بٌئة العمل الداخلٌة

 نسبة التزام المدٌرٌات بالمهام الموكولة إلٌها 

 .نسبة تخفٌض االنحراف السلبً فً أداء مدٌرٌات الدائرة 

 ةنسبة التقارٌر الصادرة بأداء المدٌرٌات مقارنة بالمستهدف 

 

هاإجراءات الوقاية من  المخاطر المحتملة 

 تعطل النظام المحوسب للعمل المسوحات اإللكترونٌة تنفٌذ المسوحات ٌدوٌا  
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 المخزجات

 )وثائق اإلنجاس(

المىارد ***

 المطلىبة 
التنفيذ مسؤولية  

 اإلطار الشمني

تاريخ  الزقم النشاطات/ اإلجزاءات

 االنتهاء

تاريخ 

 البذء

  التخطٌط االستراتٌجً :النشاط الثالث
 الخطة االستراتٌجٌة للدائرة

/ مذكرات 7107-7109

 إبداء الرأي

 معرفٌة
 بشرٌة

ر االداء وحدة تطوٌ

 المؤسسً
11/5  0/0  اإلشراف عمى إعداد الخطة االستراتيجية لمدائرة ومراجعتها 

1 

 لمدٌرٌات التنفٌذٌة الخطط

 التنظٌمٌة والوحدات الدائرة

7107 

 معرفٌة
 بشرٌة

وحدة تطوٌر االداء 

 المؤسسً

 مدراء الوحدات التنظٌمٌة

11/5  0/0  

ت خطط عمل المديريات والوحدااإلشراف عمى إعداد 
متضمنة مؤشرات األداء بما يتناسب مع الخطة 

 .االستراتيجية

2 

 المعرفة إدارة استراتٌجٌة

7107 
 تقنٌة

 بشرٌة

 االداء تطوٌر وحدة

 المؤسسً

فرٌق معٌار الشركاء 

 والموارد

10/7 0/7 
مع ربطها بالخطة  اعداد استراتيجية إدارة المعرفة

 االستراتيجية وخطط عمل المديريات.

3 

 المسؤولٌة عمل خطة

7107 المجتمعٌة  
 مالٌة

 بشرٌة

وحدة تطوٌر األداء 

 المؤسسً

 لجنة المسؤولٌة المجتمعٌة

 4 .المجتمعية المسؤولية عمل خطة اعداد اإلشراف عمى 0/4 11/4

7107 المخاطر إدارة خطة  
 مالٌة

 تقنٌة

 بشرٌة

وحدة تطوٌر األداء 

 المؤسسً

 فرٌق معٌار القٌادة

 5 االمخاطر واإلشراف عمى تطبيقه ةخطة إدار اعداد  0/1 10/7

خطط موظفٌن دائرة الموازنة 

7108 العامة  
 تقنٌة

 بشرٌة

وحدة تطوٌر األداء 

 المؤسسً

 قسم الموارد البشرٌة

 6 اإلشراف عمى إعداد خطط موظفين لكافة موظفي الدائرة 0/8 10/07

  المتابعة والتقٌٌم :رابعالنشاط ال
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 المخزجات

 )وثائق اإلنجاس(

المىارد ***

 المطلىبة 

التنفيذ مسؤولية  الزقم النشاطات/ اإلجزاءات اإلطار الشمني 
 عن سنوٌة نصف تقارٌر

 لوحداتا عمل سٌر

 التنظٌمٌة

 بشرٌة
 تقنٌة

 االداء تطوٌر وحدة

 المؤسسً

 التنظٌمٌة الوحدات مدراء

10/07  0/0  
 والوحدات الدائرة مدٌرٌات خطط تنفٌذ فً العمل سٌر تقدم متابعة

 التنظٌمٌة

1 

التقارٌر الربعٌة والسنوٌة 

 المتعلقة بإنجاز عمل الدائرة
 بشرٌة
 تقنٌة

 االداء تطوٌر وحدة

 المؤسسً

 التنظٌمٌة الوحدات راءمد

10/07  0/0  2 إعداد التقارٌر الربعٌة والسنوٌة المتعلقة بإنجاز عمل الدائرة 

 التقرٌر السنوي للدائرة

7107 
 بشرٌة
 تقنٌة

 االداء تطوٌر وحدة

 المؤسسً

 التنظٌمٌة الوحدات مدراء

10/07  0/0  3 إعداد التقرٌر السنوي لدائرة الموازنة العامة 

 األداء تقٌٌم عن سنوٌة  تقارٌر

 األهداف مستوى على

 المؤسسٌة

 بشرٌة

 تقنٌة

 

 االداء تطوٌر وحدة

 المؤسسً

 التنظٌمٌة الوحدات مدراء

 فرٌق مالكً العملٌات

10/07 0/0 
 الخاصة األداء مؤشرات قٌاس تقٌٌم األداء عن طرٌق متابعة

 المؤسسٌة واألهداف التنظٌمٌة الوحدات بأهداف

4 

 

 

اهإجراءات الوقاية من  المخاطر المحتملة 

عدم تعاون مدٌرٌات الدائرة بالنسبة العداد تقارٌر النجاز وقٌاس مؤشرات  توفٌر الدعم من اإلدارة العلٌا

 األداء

 انفكاك أحد الموظفٌن مع عدم توفر بدٌل كفؤ تطبٌق خطة اإلحالل الوظٌفً واعداد الصف الثانً وتوثٌق المعارف الضمنٌة والصرٌحة

ادر بدٌلة لتموٌل تنفٌذ انشطة الخطة مع تنفٌذ اإلجراءت حسب األولوٌات لذات الكلفة األقل.البحث عن مص  عدم توفر مورد مالً كافً لتنفٌذ خطة المسؤولٌة المجتمعٌة 

 عدم توفر المورد التقنً والمالً لتنفٌذ خطة إدارة المخاطر وضع خطة بدٌلة للخروج بأقل الخسائر.


