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المرجعية القانونية
•

القانون االتحادي رقم( )1لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء والقوانين المعدلة له

•

المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )11لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة االتحادية وتعديالته

•

قرار مجلس الوزراء رقم ( )13لسنة 2012م في شان الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم ( )11لسنة 2008م
بشان الموارد البشرية وتعديالته

•

قرار مجلس الوزراء رقم ( )15لسنة 2013م بشان الئحة الموارد البشرية في الجهات االتحادية المستقلة

•

الدليل اإلرشادي لتصميم الهياكل التنظيمية للوزارات الصادر من مكتب رئاس مجلس الوزراء

•

قرار مجلس الوزراء رقم ( )28لسنة 2013م بشان نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة االتحادية

•

القرار الوزاري رقم (  )27لسنة 2014م بشان تشكيل اللجنة االتحادية لتقييم الوظائف

•

التعاميم الصادرة للوزارات والجهات االتحادية والمرفق بها جداول الوظائف المعتمدة من قبل اللجنة االتحادية لتقييم
الوظائف

•

تعميم الهيئة رقم ( )10لعام  2017في شأن القرار الصادر من المجلس الوزاري للتنمية رقم (1/7ت) في شأن التقيد
بالمسميات الوظيفية المعتمدة من قبل لجنة تقييم وتوصيف الوظائف وعدم إجراء أي تعديالت على الهياكل التنظيمية
المعتمدة فيما دون مستوى اإلدارات.
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قرار مجلس الوزراء رقم ( )28لسنة  2013في شان
اعتماد نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة
االتحادية  ،وتعميم الهيئة رقم ( )17لسنة  2014بشأن
تشكيل اللجنة االتحادية لتقييم الوظائف

 .1تقييم كافة الوظائف ضمن الحكومة االتحادية باستخدام طريقة تقييم منهجية
ومحددة

 .2ربط نتائج ومخرجات التقييم بجدول الدرجات والرواتب المعتمد
 .3بلورة مسميات وظيفية مناسبة تعبر عن الواجبات والمسؤوليات
والصالحيات الوظيفية وتوحيد المسميات في الجهات االتحادية
 .4بناء وتطوير قاعدة بيانات موثوقة لألوصاف والمسميات والعوائل الوظيفية
لجميع الوظائف في الجهات الحكومية واستمرار المحافظة عليها وتحديثها
4

نطاق الدراسة

يشمل عدد القطاعات
واالدارات
واتساعها

المستويات
اإلدارية
الرئيسية
للهيكل
التنظيمي

االتساع
5

مقياس معدل حجم توزيع الموظفين مقارنة بالوحدات التنظيمية العليا

معادلة القياس =
مجموع الموظفين في الجهة االتحادية  /مجموع القطاعات واإلدارات

نطاق المعدالت:
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من 9 – 0

من  10الى 14

بحاجة إلى إعادة هيكلة
الوظائف القيادية

ضمن النطاق

من  15إلى 19

 19فما فوق

بحاجة إلى دراسة
مفصلة في الهيكل
الحالة المثالية للحكومة
االتحادية
التنظيمي للوقوف على
النتائج

المرجعية
استنادا للدليل االسترشادي لتصميم الهياكل تم إعداد مقترح الهياكل التنظيمية
للوظائف المســـــــــاندة والمؤسسية ووحدات الدعم حيث تم تقسيم الجهات
بحسب حجمها من حيث عدد الموظفين بها أما بالنسبة القتراح فريق الدعم فقد
جاء التقسيم نسبة لحجم العمليات المالية وطبيعة عمل الجهة

حجم الجهة
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كبيرة

أكثر من 2000موظف

متوسطة

من  2000 – 1000موظف

صغيرة

أقل من  1000موظف

مالحظات عامة
يمكن للجهات ذات األحجام الصغيرة جداً (أقل من  100موظف) أن تدمج إدارات
ذات تخصصات متشابهة/مكملة للخدمات (مثال :إدارة خدمات الدعم والمساندة/إدارة الشؤون
المالية والخدمات العامة /إدارة الموارد البشرية والخدمات) على ان تتم االستعانة بالدليل عند
انشاء االقسام وفق التخصصات المدرجة لكل قسم

مثال:
قسم الموارد البشرية

إدارة خدمات الدعم والمساندة
قسم الشؤون المالية

● متابعة مهام وأنشطة املوارد البشرية وفق الخطط والبرامج
السنوية املقررة ،ورفع التقارير والتوصيات الالزمة
● دراسة وتحديد االحتياجات من املوارد البشرية بالتنسيق مع
الوحدات التنظيمية وفق نظام التخطيط االستراتيجي للموارد
البشرية ،واعداد التقارير عن الوظائف املستحدثة ورفعها إلى
رئيس القسم.
● املراجعة الدورية لخطة التدريب والتطوير السنوية وتقييمها
وفق مؤشرات االداء الرئيسية،
● االشراف على تطبيق سياسات وإجراءات نظام ادارة االداء
الوظيفي وضمان االلتزام بها وعقد ورش عمل ودورات تدريبية
نظام ادارة االداء الوظيفي بالتنسيق مع الجهة املختصة
بالتدريب.
● اعداد الخطط لتقييم طلبات النقل واالنابة والندب والترقيات
.
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● مراجعة وتدقيق مستندات الصرف ،وتنفيذ التعديالت التي
تجري عليها ،وإجراء املطابقات الشهرية لحسابات الجهة حسب
اللوائح واالنظمة االتحادية املعمول بها.
● إعداد مشروع املوازنة العامة ،وبما يتضمن الرواتب ،وفق
املنهجية املتبعة بناء على الخطة االستراتيجية والتشغيلية،
والتأكد من تقديمها في الوقت املناسب ومتابعة اعتمادها.
● تطبيق السياسات واألنظمة واإلجراءات املالية املعتمدة فيما
يتعلق باإليرادات واملصروفات واالجراءات املحاسبية وفقا لدليل
االجراءات املالية في الحكومة االتحادية.

قسم تقنية المعلومات
● التواصل مع الوحدات التنظيمية داخل الجهة لتحديد
االحتياجات من التطبيقات والحلول الذكية تطويرها ،وتعزيز
عمليات الربط اإللكتروني وفق متطلبات الحكومة الذكية
واستراتيجية الجهة.
● تحديث وتطوير االنظمة املستخدمة وذلك لتحقيق االهداف
وفق أفضل البرامج والتقنيات العاملية املستخدمة في ذات
املجال.
● االشراف على تركيب وتحديث وصيانة نظام البريد
اإللكتروني في الجهة ،وتصاريح تشغيل خادم امللفات ،باإلضافة
إلى توفير قائمة من خدمات شبكة املعلومات.
● وضع املعايير القياسية للشبكات وفق أفضل املمارسات
العاملية في مجال تقنية املعلومات ،ومطابقتها ملواصفات
االجهزة الحاضنة لها في طلبات الشراء والعقود.

الهياكل التنظيمية للوظائف المســـــــــاندة
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الهيكل التنظيمي إلدارة الموارد البشرية
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حجم الجهة :أكثرمن2000
نوع الدور :مساند

قسم عالقات املوظفين

إدارة املوارد البشرية

قسم االستقطاب والتوظيف

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

صرف البدالت ،ودفع التعويضات في حالة
اصابات العمل وصرف االستحقاقات من
العالوات الدورية واملكافآت والحوافز
تطبيق أحكام التقاعد في قانون إدارة املوارد
البشرية وقانون املعاشات والتأمينات
االجتماعية.
اعداد الخطط لتقييم طلبات النقل واالنابة
والندب والترقيات .
االشراف على إصداربطاقات العمل ،وصرف
جميع املستحقات الخاصة باملوظفين .
اعتماد جميع االجازات والشهادات بأنواعها،
ومراقبة ترحيل االجازات الدورية للموظفين
االشراف على ادخال بيانات املوظفين الجدد في
نظام معلومات املوارد البشرية "بياناتي".
االشراف على إدارة ملفات املوظفين والتأكد من
التحديث الدوري عليها ،والحفاظ على سرية
املعلومات
التأكد من التزام املوظفين والعاملين بالدوام
وتطبيق اللوائح في حاالت اإلخالل بنظام الدوام.
اعتماد طلبات تأشيرات العمل واالقامات
للموظفين وتجديدها وإلغاءها.
اعتماد طلبات نهاية الخدمة بعد استكمال
اجراءات استقصاء اسباب ترك الخدمة.
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•

•
•

•

•

متابعة مهام وأنشطة املوارد
البشرية وفق الخطط والبرامج
السنوية املقررة ،ورفع التقارير
والتوصيات الالزمة.
االشراف على تحديث اجراءات
وانظمة العمل الخاصة باملوارد
البشرية واالطالع على أفضل
املمارسات..
االشراف على اعداد خطة
التوظيف وتحديثها وفق املوازنة
السنوية املعتمدة.
تحديد الكفاءات املستهدفة
لألفراد الذين سيتم استقطابهم،
وتحليل طلبات التوظيف واقتراح
عروض العمل املناسبة
بخصوصها.
االشراف على كافة االجراءات
املتعلقة بالتوظيف للوظائف
املعتمدة في املوازنة والتوجيه
باستيفاء كافة املستندات
والوثائق الالزمة للتعيين.
بناء شبكة عالقات خارجية مع
مصادراستقطاب الكفاءات
كالجامعات ووكاالت التوظيف
والتواصل معها لتحديد العرض
لديها من الكفاءات.

قسم تخطيط املوارد البشرية

قسم أداء املوظفين

قسم التدريب والتطوير

•

•

•

•
•

دراسة وتحديد االحتياجات من
املوارد البشرية بالتنسيق مع
الوحدات التنظيمية وفق نظام
التخطيط االستراتيجي للموارد
البشرية ،واعداد التقارير عن
الوظائف املستحدثة ورفعها إلى
رئيس القسم.
إعداد بطاقات الوصف الوظيفي
لجميع الوظائف الحالية
واملستحدثة وتحديثها وذلك
بالتعاون مع اإلدارات واألقسام
املختلفة.
تحليل نتائج تقارير التوطين ورفع
التوصيات واملقترحات بخصوصها
إلى رئيس القسم.
تحديد توجهات الجهة االستراتيجية
ومستهدفاتها املستقبلية وتحديد
مستوى الكفاءات الوظيفية الالزمة
لتنفيذها ،ومقارنته بمستوى
الكفاءات املتوفرللموظفين ورفع
التوصيات الفنية الخاصة بذلك
للرئيس املباشر.

•

•

•
•
•

•

تحديث وتطوير النماذج تحليل
االحتياجات التدريبية وفق نظام التدريب
والتطوير في الحكومة االتحادية.
املراجعة الدورية لخطة التدريب
والتطوير السنوية وتقييمها وفق
مؤشرات االداء الرئيسية،
تحليل نتائج قياس أثر التدريب
تنفيذ اشكال التدريب بأنواعها املعتمدة
في الخطة التدريبية السنوية
إعداد تقرير بنتائج مؤشرات التدريب
والتطوير التشغيلية ،ونتائج ممكنات
املوارد البشرية املتعلقة بالتدريب.
متابعة املوظفين املتدربين ورؤسائهم
املباشرين لضمان التحاقهم بالدورات
والبرامج التدريبية ،والتنسيق لصرف
املستحقات املالية للموظفين ومزودي
التدريب مع اإلدارة املالية.

•

•

•

•
•

االشراف على تطبيق سياسات وإجراءات نظام
ادارة االداء الوظيفي وضمان االلتزام بها وعقد
ورش عمل ودورات تدريبية نظام ادارة االداء
الوظيفي بالتنسيق مع الجهة املختصة
بالتدريب.
متابعة اعداد وثيقة اداء املوظفين وفق مراحل
النظام واعمال لجنة الضبط وموازنة النسب
وتحليل نتائج تقييمات االداء السنوية والتأكد
من االلتزام بالسياسات واالجراءات .واإلشراف
على متابعة التظلمات والنتائج املترتبة على
نتائج التقييم السنوي النهائي وربطها بالترقيات
والعالوات الدورية واملكافآت.
متابعة حفظ وارشفة كافة وثائق املعلومات
املتعلقة بنظام ادارة االداء وااللتزام بسرية
املعلومات.
اإلشراف على حصراملوظفين من ذوي االداء
املتدني (يحتاج الى تحسين) وتحديد االسباب
الكامنة وراء ذلك ،وتطويرخطط تحسين
االداء.
اإلشراف على تنظيم صرف الحوافز للموظفين
املتميزين.
اإلشراف على إعداد التقاريربشأن حصرأبرز
فرص التحسين في الكفاءات وذلك لتحديد
االحتياجات التدريبية وتصميم برامج التطوير.

حجم الجهة :من 1000موظف إلى 2000موظف
نوع الدور :مساند

قسم عالقات املوظفين
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

صرف البدالت ،ودفع التعويضات في حالة اصابات العمل و صرف
االستحقاقات من العالوات الدورية واملكافآت والحوافز
تطبيق أحكام التقاعد املنصوص عليها في قانون إدارة املوارد البشرية
وقانون املعاشات والتأمينات االجتماعية.
اعداد الخطط لتقييم طلبات النقل واالنابة والندب والترقيات ورفع
التوصيات بشأنها واملتابعة الدقيقة لكافة إجراءاتها التنفيذية بعد
اعتمادها و االشراف على اعداد خطة التوظيف وتحديثها وفق املوازنة
السنوية املعتمدة.
االشراف على إصداربطاقات العمل والتأكد من استالمها ،وصرف جميع
املستحقات الخاصة باملوظفين بحسب االنظمة املعمول بها في الجهة
االتحادية.
اعتماد جميع االجازات والشهادات بأنواعها في نظام الخدمة الذاتية
بالحكومة االتحادية ،ومراقبة ترحيل االجازات الدورية للموظفين
االشراف على ادخال بيانات املوظفين الجدد في نظام معلومات املوارد
البشرية "بياناتي".
اعتماد طلبات تأشيرات العمل واالقامات للموظفين وتجديدها وإلغاءها.
اعتماد طلبات نهاية الخدمة بعد استكمال اجراءات استقصاء اسباب
ترك الخدمة.
تحديد الكفاءات املستهدفة لألفراد الذين سيتم استقطابهم ،وتحليل
طلبات التوظيف واقتراح عروض العمل املناسبة بخصوصها.
بناء شبكة عالقات خارجية مع مصادر استقطاب الكفاءات كالجامعات
ووكاالت التوظيف والتواصل معها لتحديد العرض لديها من الكفاءات.
االشراف على كافة االجراءات املتعلقة بالتوظيف للوظائف املعتمدة في
املوازنة والتوجيه باستيفاء كافة املستندات والوثائق الالزمة للتعيين.
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إدارة املوارد البشرية

قسم تخطيط املوارد البشرية

قسم أداء املوظفين

قسم التدريب والتطوير
•

•

•

•
•

دراسة وتحديد االحتياجات من املوارد
البشرية بالتنسيق مع الوحدات
التنظيمية وفق نظام التخطيط
االستراتيجي للموارد البشرية ،واعداد
التقارير عن الوظائف املستحدثة
ورفعها إلى رئيس القسم.
إعداد بطاقات الوصف الوظيفي
لجميع الوظائف الحالية واملستحدثة
وتحديثها وذلك بالتعاون مع اإلدارات
واألقسام املختلفة.
تحليل نتائج تقارير التوطين ورفع
التوصيات واملقترحات بخصوصها إلى
رئيس القسم.
تحديد توجهات الجهة االستراتيجية
ومستهدفاتها املستقبلية وتحديد
مستوى الكفاءات الوظيفية الالزمة
لتنفيذها ،ومقارنته بمستوى
الكفاءات املتوفرللموظفين ورفع
التوصيات الفنية الخاصة بذلك
للرئيس املباشر.

•

•

•
•

•

•

تحديث وتطوير النماذج تحليل االحتياجات
التدريبية وفق نظام التدريب والتطوير في
الحكومة االتحادية.
املراجعة الدورية لخطة التدريب والتطوير
السنوية وتقييمها وفق مؤشرات االداء
الرئيسية،
تحليل نتائج قياس أثر التدريب
تنفيذ اشكال التدريب بأنواعها املعتمدة في
الخطة التدريبية السنوية
إعداد تقرير بنتائج مؤشرات التدريب
والتطوير التشغيلية ،ونتائج ممكنات املوارد
البشرية املتعلقة بالتدريب.
متابعة املوظفين املتدربين ورؤسائهم
املباشرين لضمان التحاقهم بالدورات
والبرامج التدريبية ،والتنسيق لصرف
املستحقات املالية للموظفين ومزودي
التدريب مع اإلدارة املالية.

•

•
•
•
•

•

•

•

االشراف على تطبيق كافة سياسات وإجراءات نظام
ادارة االداء الوظيفي وضمان االلتزام بها.
االشراف على عقد ورش عمل ودورات تدريبية نظام
ادارة االداء الوظيفي بالتنسيق مع الجهة املختصة
بالتدريب.
متابعة اعداد وثيقة اداء املوظفين وفق مراحل النظام
واعمال لجنة الضبط وموازنة النسب .
تحليل واعداد نتائج تقييمات االداء السنوية والتأكد
من االلتزام بالسياسات واالجراءات املتعلقة بها.
متابعة حفظ وارشفة كافة وثائق املعلومات املتعلقة
بنظام ادارة االداء وااللتزام بسرية املعلومات.
اإلشراف على متابعة التظلمات والنتائج املترتبة على
نتائج التقييم السنوي النهائي من حيث ربطها بالترقيات
والعالوات الدورية واملكافآت.
اإلشراف على حصر املوظفين من ذوي االداء املتدني
(ضمن مستوى االداء يحتاج الى تحسين) وتحديد
االسباب الكامنة وراء ذلك ،وتطوير خطط تحسين
االداء.
اإلشراف على تنظيم صرف الحوافز للموظفين
املتميزين.
اإلشراف على إعداد التقارير الخاصة بحصر أبرز فرص
التحسين في الكفاءات ليتم أخذها بعين االعتبارعند
تحديد االحتياجات التدريبية وتصميم برامج التطوير
بشكل عام.

حجم الجهة :أقل من 1000موظف
نوع الدور :مساند

إدارة املوارد البشرية

قسم التدريب وأداء املوظفين

قسم عالقات املوظفين

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

صرف البدالت ،ودفع التعويضات في حالة اصابات العمل و صرف االستحقاقات من العالوات الدورية واملكافآت
والحوافز
تطبيق أحكام التقاعد املنصوص عليها في قانون إدارة املوارد البشرية وقانون املعاشات والتأمينات االجتماعية.
اعداد الخطط لتقييم طلبات النقل واالنابة والندب والترقيات ورفع التوصيات بشأنها واملتابعة الدقيقة لكافة
إجراءاتها التنفيذية بعد اعتمادها و االشراف على اعداد خطة التوظيف وتحديثها وفق املوازنة السنوية املعتمدة.
االشراف على إصداربطاقات العمل والتأكد من استالمها ،وصرف جميع املستحقات الخاصة باملوظفين.
اعتماد جميع االجازات والشهادات بأنواعها في نظام الخدمة الذاتية بالحكومة االتحادية ،ومراقبة ترحيل االجازات
الدورية للموظفين
االشراف على ادخال بيانات املوظفين الجدد في نظام معلومات املوارد البشرية "بياناتي".
اعتماد طلبات تأشيرات العمل واالقامات للموظفين وتجديدها وإلغاءها.
اعتماد طلبات نهاية الخدمة بعد استكمال اجراءات استقصاء اسباب ترك الخدمة.
تحديد الكفاءات املستهدفة لألفراد الذين سيتم استقطابهم ،وتحليل طلبات التوظيف واقتراح عروض العمل
املناسبة بخصوصها.
بناء شبكة عالقات خارجية مع مصادراستقطاب الكفاءات كالجامعات ووكاالت التوظيف والتواصل معها لتحديد
العرض لديها من الكفاءات.
دراسة وتحديد االحتياجات من املوارد البشرية بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية وفق نظام التخطيط االستراتيجي
للموارد البشرية ،واعداد التقارير عن الوظائف املستحدثة ورفعها إلى رئيس القسم.
إعداد بطاقات الوصف الوظيفي لجميع الوظائف الحالية واملستحدثة وتحديثها وذلك بالتعاون مع اإلدارات
واألقسام املختلفة.
تحليل نتائج تقارير التوطين ورفع التوصيات واملقترحات بخصوصها إلى رئيس القسم.
االشراف على كافة االجراءات املتعلقة بالتوظيف للوظائف املعتمدة في املوازنة والتوجيه باستيفاء كافة املستندات
والوثائق الالزمة للتعيين.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تحديث وتطوير النماذج تحليل االحتياجات التدريبية وفق نظام التدريب والتطويرفي الحكومة االتحادية.
املراجعة الدورية لخطة التدريب والتطويرالسنوية وتقييمها وفق مؤشرات االداء الرئيسية،
تحليل نتائج قياس أثر التدريب
تنفيذ اشكال التدريب بأنواعها املعتمدة في الخطة التدريبية السنوية
إعداد تقرير بنتائج مؤشرات التدريب والتطويرالتشغيلية ،ونتائج ممكنات املوارد البشرية املتعلقة بالتدريب.
متابعة املوظفين املتدربين ورؤسائهم املباشرين لضمان التحاقهم بالدورات والبرامج التدريبية ،والتنسيق لصرف
املستحقات املالية للموظفين ومزودي التدريب مع اإلدارة املالية.
االشراف على تطبيق كافة سياسات وإجراءات نظام ادارة االداء الوظيفي وضمان االلتزام بها.
االشراف على عقد ورش عمل ودورات تدريبية نظام ادارة االداء الوظيفي بالتنسيق مع الجهة املختصة بالتدريب.
متابعة اعداد وثيقة اداء املوظفين وفق مراحل النظام واعمال لجنة الضبط وموازنة النسب .
تحليل واعداد نتائج تقييمات االداء السنوية والتأكد من االلتزام بالسياسات واالجراءات املتعلقة بها.
متابعة حفظ وارشفة كافة وثائق املعلومات املتعلقة بنظام ادارة االداء وااللتزام بسرية املعلومات.
اإلشراف على متابعة التظلمات والنتائج املترتبة على نتائج التقييم السنوي النهائي من حيث ربطها بالترقيات
والعالوات الدورية واملكافآت.
اإلشراف على حصر املوظفين من ذوي االداء املتدني (ضمن مستوى االداء يحتاج الى تحسين) وتحديد االسباب
الكامنة وراء ذلك ،وتطوير خطط تحسين االداء.
اإلشراف على تنظيم صرف الحوافز للموظفين املتميزين .
اإلشراف على إعداد التقارير الخاصة بحصر أبرز فرص التحسين في الكفاءات ليتم أخذها بعين االعتبارعند تحديد
االحتياجات التدريبية وتصميم برامج التطويربشكل عام.

الهيكل التنظيمي إلدارة
الخدمات العامة
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حجم الجهة :أكثرمن2000
نوع الدور :مساند
إدارة الخدمات العامة
قسم األرشيف

قسم الخدمات اإلدارية

•
•

•
•
•
•
•
•

تقديم الخدمات للموظفين فيما يتعلق باملواصالت ،وحجوزات الفنادق ،والتذاكر ،والتأشيرات،
واقامات العمل.
تأمين الخدمات اليومية واحتياجات الوحدات التنظيمية واملوظفين من املستلزمات واملواد
التشغيلية املكتبية ،والرقابة على استخداماتها ،وصيانة األجهزة واملشاركة في وضع وتطبيق نظام
لألرشفة وامللفات والسجالت.
املشاركة في تنفيذ ،ومتابعة اجراءات تقديم الخدمات االدارية والدعم اللوجستي واملساندة
للفعاليات ،ومهمات العمل مثل (الصيانة وادارة املرافق ،وادارة عقود االمن).
املشاركة بتطبيق سياسات وضوابط الصحة والسالمة املهنية في املرافق والبيئية الواجب مراعاتها
عند استخدام املوظفين للمرافق واملنشآت واملباني التابعة لها.
تنظيم ومتابعة خدمات االمن والحراسة لكافة مباني ومنشآت ومرافق وممتلكات الجهة وفقا
للعقود املبرمة ملزودي الخدمات بالتنسيق والتعاون مع الجهات املختصة.
متابعة عمليات الجرد السنوي ملقتنيات الجهة من أثاث وأجهزة ومعدات مع توضيح حالتها ومدي
صالحيتها لالستخدام ،وذلك بالتنسيق مع الخدمات املالية والعقود واملشتريات.
تقديم الخدمات اللوجستية للمتعاملين الداخليين والخارجيين من مواصالت وتخليص معامالت
املوظفين للجهة.
استالم املراسالت وفرزها وتصنيفها وتسجيلها والتأكد من توزيعها على املعنيين.

*يمكن اعتماد الهيكل املوضح أعاله في حال اعتماد اإلدارة من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء.
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•
•
•

•
•

املساهمة في انشاء نظام لألرشفة لتوثيق كافة القوانين ،والتشريعات ،واألنظمة ،والقرارات،
واملستندات ،واالجراءات ،وتصنيفها وفق أفضل املمارسات.
متابعة جمع وتصنيف ،وتبويب ،وحفظ كافة املستندات ،واملراجع ،والتشريعات بالتعاون
مع الوحدات التنظيمية ،والجهات املعنية بطرق تضمن سهولة استخدامها.
ادارة نظام االرشفة ،والعمل على تنظيمه بفاعلية و توفيروسائل الحماية املناسبة له،
وتحديثه بشكل دوري واصدارالتقارير الدورية بخصوصه.
اعداد ،وتصميم برامج توعية موجهه للموظفين لتوعيتهم بأهمية املعلومات ،وبطرق
استخدام نظام االرشفة املؤسسية.
املتابعة والتأكد من سير اجراءات انظمة االرشفة ،وتطويرها ،وصيانتها وفق أفضل
املمارسات.

الهيكل التنظيمي إلدارة
الموارد المالية
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حجم الجهة :أكثرمن2000
نوع الدور :مساند

إدارة املوارد املالية

قسم الشؤون املالية

قسم اإليرادات واملصروفات

قسم امليزانية

•
•

•
•
•
•

•

مراجعة وتدقيق مستندات الصرف ،وتنفيذ التعديالت التي تجري
عليها ،وإجراء املطابقات الشهرية لحسابات الجهة حسب اللوائح
واالنظمة االتحادية املعمول بها.
متابعة تقاريرديوان املحاسبة واملشاركة في الرد عليها.
متابعة عمليات الجرد الدوري للمستودعات وممتلكات الجهة.
املشاركة في رسم سياسات املوارد املالية للجهة ،ووضع الخطط
االستراتيجية لها ،واالشراف على تنفيذها.
متابعة ومراجعة استحقاقات الدائنين ،والتأكد من مستندات
الصرف ،واالعتمادات الدائمة لعملية الدفع ،ومراجعة العقود
املبرمة مع املوردين ،وتاريخ التوريد ،وخصم غرامات التأخير ان
وجدت.
متابعة تنفيذ سياسات وخطط اإلنفاق ،والتعاقدات ومتطلباتها
املالية بما يضمن توفيراملواد والخدمات بالتنسيق مع الوحدات
التنظيمية املعنية وفق االصول املتبعة.

•

•
•
•

•
•
•
•

إعداد مشروع املوازنة العامة ،وبما يتضمن الرواتب ،وفق
املنهجية املتبعة بناء على الخطة االستراتيجية والتشغيلية،
والتأكد من تقديمها في الوقت املناسب ومتابعة اعتمادها.
ً
اعداد دراسات الجدوى املتعلقة باملشاريع وفقا للخطة
االستراتيجية ،واقتراح البدائل املناسبة ملتخذي القرار.
تطبيق السياسات ،واألنظمة ،واإلجراءات املالية املعتمدة ،وبما
يضمن مطابقتها مع مشروع املوازنة العامة.
متابعة اجراءات املناقالت املالية بين بنود املوازنة ،وحصر نتائج
األعمال املالية لكافة الوحدات التنظيمية وفق االجراءات،
والصالحيات املعتمدة.
تحليل أداء املوازنة ،ومراجعتها التخاذ االجراءات التصحيحية
الالزمة .
مراقبة ومتابعة تنفيذ املوازنة فور اعتمادها ،والتأكد من التزام
الوحدات التنظيمية باملوازنة املخصصة لها.
اعداد الحسابات الختامية ومتابعة إجراءاتها.
اعداد التقارير والقوائم املالية الشهرية وتقديمها للمسؤولين
والجهات املختصة.

*مع إضافة قسم الخدمات اإلدارية في حال عدم وجود إدارة مختصة بذلك.
* مع إضافة قسم املشتريات في حال عدم وجود إدارة مختصة بذلك
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•

•
•

•

•
•

تطبيق السياسات واألنظمة واإلجراءات املالية املعتمدة فيما يتعلق
باإليرادات واملصروفات واالجراءات املحاسبية وفقا لدليل االجراءات املالية
في الحكومة االتحادية.
قيد وتسجيل االيرادات واملصروفات في الحسابات الخاصة ،والرقابة على
عملية تسجيلها على مستوى الجهة ،واعداد موازناتها ،والتدقيق ومراجعة
جميع املعامالت املالية واملحاسبية التي تتم قبل االعتماد والصرف ،والتأكد
من صحة اجراءات القيود املحاسبية وفق األسس املعتمدة.
تحليل اإليرادات العامة ،وتقديم االقتراحات بشأن تنميتها ،والعمل على
تحليل املصروفات ،وسبل ترشيدها ،واعداد التقارير الخاصة بها.
عمل التسويات اليومية لحسابات البنوك ،واألرصدة ،وحركة الحساب
اليومي من تحويالت ،وخصومات ،وإعداد التقارير املالية ،واملحاسبية
الالزمة.
مراجعة التسويات املالية الخاصة باملوظفين ،واملتعلقة بالترقيات،
والعالوات والبدالت ،ونهايات الخدمة ،وخصومات الراتب ،ومتابعة
ً
تنفيذها وفقا لإلجراءات املعتمدة.
مراجعة نسب االنجازللمشاريع بالجهة ،ومطابقتها بالعقود املبرمة قبل
صرف الدفعات ،وتنفيذ اية خصومات او غرامات.
اعداد الدراسات الخاصة بالرسوم املطبقة على الخدمات التي تقدمها
الجهة.

حجم الجهة :من 1000موظف إلى 2000موظف
نوع الدور :مساند

قسم الشؤون املالية
•

•
•
•
•

•

•

•

مراجعة وتدقيق مستندات الصرف ،وتنفيذ التعديالت
التي تجري عليها ،وإجراء املطابقات الشهرية لحسابات
الجهة حسب اللوائح واالنظمة االتحادية املعمول بها.
متابعة تقاريرديوان املحاسبة واملشاركة في الرد عليها.
متابعة عمليات الجرد الدوري للمستودعات وممتلكات
الجهة.
املشاركة في رسم سياسات املوارد املالية للجهة ،ووضع
الخطط االستراتيجية لها ،واالشراف على تنفيذها.
متابعة ومراجعة استحقاقات الدائنين ،والتأكد من
مستندات الصرف ،واالعتمادات الدائمة لعملية الدفع،
ومراجعة العقود املبرمة مع املوردين ،وتاريخ التوريد،
وخصم غرامات التأخيران وجدت.
متابعة تنفيذ سياسات وخطط اإلنفاق ،والتعاقدات
ومتطلباتها املالية بما يضمن توفيراملواد والخدمات
بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية وفق االصول
املتبعة.
قيد وتسجيل االيرادات واملصروفات في الحسابات
الخاصة ،والرقابة على عملية تسجيلها على مستوى
الجهة ،واعداد موازناتها ،والتدقيق ومراجعة جميع
املعامالت املالية واملحاسبية التي تتم قبل االعتماد
والصرف ،والتأكد من صحة اجراءات القيود املحاسبية
وفق األسس املعتمدة.
عمل التسويات اليومية لحسابات البنوك ،واألرصدة،
وحركة الحساب اليومي من تحويالت ،وخصومات،
وإعداد التقاريراملالية ،واملحاسبية الالزمة للمسؤول
املباشروالجهات املختصة.

إدارة املوارد املالية

قسم امليزانية
•

•

•

•

•

•
•

•
•

إعداد مشروع املوازنة العامة ،وبما يتضمن
الرواتب ،وفق املنهجية املتبعة بناء على الخطة
االستراتيجية والتشغيلية ،والتأكد من تقديمها في
الوقت املناسب ومتابعة اعتمادها.
ً
اعداد دراسات الجدوى املتعلقة باملشاريع وفقا
للخطة االستراتيجية ،واقتراح البدائل املناسبة
ملتخذي القرار.
تطبيق السياسات ،واألنظمة ،واإلجراءات املالية
املعتمدة ،وبما يضمن مطابقتها مع مشروع
املوازنة العامة.
متابعة اجراءات املناقالت املالية بين بنود
املوازنة ،وحصرنتائج األعمال املالية لكافة
الوحدات التنظيمية وفق االجراءات،
والصالحيات املعتمدة.
تحليل أداء املوازنة ،ومراجعتها التخاذ االجراءات
التصحيحية الالزمة.
مراقبة ومتابعة تنفيذ املوازنة فور اعتمادها،
والتأكد من التزام الوحدات التنظيمية باملوازنة
املخصصة لها.
اعداد الحسابات الختامية ومتابعة إجراءاتها.
اعداد التقارير والقوائم املالية الشهرية وتقديمها
للمسؤولين والجهات املختصة.

*على أن التكون هناك إدارة مختصة بتقديم الخدمات األإدارية.
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قسم املشتريات

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

اعداد تقاريراألداء العام لخطة املشتريات السنوية ،وإدارة
املناقصات والعقود.
إعداد خطة شراء املواد والتجهيزات املحلية ،والخارجية ب ً
ناء
على احتياجات الوحدات التنظيمية وفق أفضل املمارسات.
متابعة تنفيذ العقود وفرض غرامات التأخيربحسب الشروط
الواردة في طلبات الشراء وارسالها للمالية التخاذ اإلجراءات
املناسبة.
متابعة التدقيق على استالم طلبات التزويد الداخلي من كافة
الوحدات التنظيمية في الجهة.
التأكد من سالمة املخازن ،واالحتفاظ بسجالت حديثة لجميع
حركات املخزون من إصدار ،وتوريد ،وتوزيع لضمان
املحافظة على أفضل مستويات املخزون (في حال لم توجد
وحدة تنظيمية معنية).
االشراف على عمليات التفتيش الدورية على املخزون لضمان
وجود كميات مناسبة باملخازن (في حال لم توجد وحدة
تنظيمية معنية).
االشراف على توفيربيئة تتسم بالنظام واألمن والكفاءة في
إدارة املخازن (في حال لم توجد وحدة تنظيمية معنية).
التأكد من قدرات املوردين على الوفاء بمتطلبات طلبات
الشراء ،وتناسب عروض األسعاروذلك قبل اعتمادها.
التحقق من توفيراالحتياجات عن طريق املوردين املعتمدين
الذين يتم قيدهم ،وتقييمهم واعتمادهم وفق األنظمة املتبعة.
متابعة تنفيذ اجراء املناقصات ،وتقديم العروض ،وتنفيذ
عمليات الشراء وفق االجراءات املالية الحكومية املتبعة.
متابعة املوردين ،وصرف مستحقاتهم مع الجهات املعنية
داخل و خارج الجهة.

قسم الخدمات اإلدارية

•

•

•

•

•

•

•

تقديم الخدمات للموظفين فيما يتعلق باملواصالت،
وحجوزات الفنادق ،والتذاكر ،والتأشيرات ،واقامات
العمل.
تأمين الخدمات اليومية واحتياجات الوحدات التنظيمية
واملوظفين من املستلزمات واملواد التشغيلية املكتبية،
والرقابة على استخداماتها ،وصيانة األجهزة واملشاركة في
وضع وتطبيق نظام لألرشفة وامللفات والسجالت.
املشاركة في تنفيذ ،ومتابعة اجراءات تقديم الخدمات
االدارية والدعم اللوجستي واملساندة للفعاليات ،ومهمات
العمل مثل (الصيانة وادارة املرافق ،وادارة عقود االمن).
املشاركة بتطبيق سياسات وضوابط الصحة والسالمة
املهنية في املرافق والبيئية الواجب مراعاتها عند استخدام
املوظفين للمرافق واملنشآت واملباني التابعة لها.
تنظيم ومتابعة خدمات االمن والحراسة لكافة مباني
ومنشآت ومرافق وممتلكات الجهة وفقا للعقود املبرمة
ملزودي الخدمات بالتنسيق والتعاون مع الجهات
املختصة.
متابعة عمليات الجرد السنوي ملقتنيات الجهة من أثاث
وأجهزة ومعدات مع توضيح حالتها ومدي صالحيتها
لالستخدام ،وذلك بالتنسيق مع الخدمات املالية والعقود
واملشتريات.
استالم املراسالت وفرزها وتصنيفها وتسجيلها والتأكد من
توزيعها على املعنيين.

حجم الجهة :أقل من 1000موظف
نوع الدور :مساند
إدارة املوارد املالية

قسم الشؤون املالية واملشتريات
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

مراجعة وتدقيق مستندات الصرف ،وتنفيذ التعديالت التي تجري عليها ،وإجراء
املطابقات الشهرية لحسابات الجهة
متابعة تقاريرديوان املحاسبة واملشاركة في الرد عليها .ومتابعة عمليات الجرد الدوري
للمستودعات وممتلكات الجهة.
املشاركة في رسم سياسات املوارد املالية للجهة ،ووضع الخطط االستراتيجية لها،
واالشراف على تنفيذها.
متابعة ومراجعة استحقاقات الدائنين ،والتأكد من مستندات الصرف ،واالعتمادات
الدائمة لعملية الدفع ،ومراجعة العقود املبرمة مع املوردين ،وتاريخ التوريد ،وخصم
غرامات التأخير ان وجدت.
متابعة تنفيذ سياسات وخطط اإلنفاق ،والتعاقدات ومتطلباتها املالية بما يضمن توفير
املواد والخدمات بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية وفق االصول املتبعة.
تطبيق السياسات واألنظمة واإلجراءات املالية املعتمدة فيما يتعلق باإليرادات
واملصروفات واالجراءات املحاسبية وفقا لدليل االجراءات املالية في الحكومة االتحادية.
قيد وتسجيل االيرادات واملصروفات في الحسابات الخاصة ،والرقابة على عملية
تسجيلها ،واعداد موازناتها ،والتدقيق ومراجعة جميع املعامالت املالية واملحاسبية التي
تتم قبل االعتماد والصرف ،والتأكد من صحة اجراءات القيود املحاسبية وفق األسس
املعتمدة.
تحليل اإليرادات العامة ،وتقديم االقتراحات بشأن تنميتها ،والعمل على تحليل
املصروفات ،وسبل ترشيدها ،واعداد التقارير الخاصة بها.
مراجعة التسويات املالية الخاصة باملوظفين ،واملتعلقة بالترقيات ،والعالوات والبدالت،
ً
ونهايات الخدمة ،وخصومات الراتب ،ومتابعة تنفيذها وفقا لإلجراءات املعتمدة.
مراجعة نسب االنجازللمشاريع بالجهة ،ومطابقتها بالعقود املبرمة قبل صرف الدفعات،
وتنفيذ اية خصومات او غرامات.
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قسم الخدمات اإلدارية

قسم امليزانية

•
•

•
•
•

•
•
•
•

إعداد مشروع املوازنة العامة ،وبما يتضمن الرواتب ،وفق
املنهجية املتبعة بناء على الخطة االستراتيجية والتشغيلية،
والتأكد من تقديمها في الوقت املناسب ومتابعة اعتمادها.
ً
اعداد دراسات الجدوى املتعلقة باملشاريع وفقا للخطة
االستراتيجية ،واقتراح البدائل املناسبة ملتخذي القرار.
تطبيق السياسات ،واألنظمة ،واإلجراءات املالية املعتمدة ،وبما
يضمن مطابقتها مع مشروع املوازنة العامة.
متابعة اجراءات املناقالت املالية بين بنود املوازنة ،وحصر نتائج
األعمال املالية لكافة الوحدات التنظيمية وفق االجراءات،
والصالحيات املعتمدة.
تحليل أداء املوازنة ،ومراجعتها التخاذ االجراءات التصحيحية
الالزمة.
مراقبة ومتابعة تنفيذ املوازنة فور اعتمادها ،والتأكد من التزام
الوحدات التنظيمية باملوازنة املخصصة لها.
اعداد الحسابات الختامية ومتابعة إجراءاتها.
اعداد التقارير والقوائم املالية الشهرية وتقديمها للمسؤولين
والجهات املختصة.

•

•

•

•

•

•

تقديم الخدمات للموظفين فيما يتعلق باملواصالت،
وحجوزات الفنادق ،والتذاكر ،والتأشيرات ،واقامات العمل.
تأمين الخدمات اليومية واحتياجات الوحدات التنظيمية
واملوظفين من املستلزمات واملواد التشغيلية املكتبية،
والرقابة على استخداماتها ،وصيانة األجهزة واملشاركة في
وضع وتطبيق نظام لألرشفة وامللفات والسجالت.
املشاركة في تنفيذ ،ومتابعة اجراءات تقديم الخدمات االدارية
والدعم اللوجستي واملساندة للفعاليات ،ومهمات العمل مثل
(الصيانة وادارة املرافق ،وادارة عقود االمن).
املشاركة بتطبيق سياسات وضوابط الصحة والسالمة املهنية
في املرافق والبيئية الواجب مراعاتها عند استخدام املوظفين
للمرافق واملنشآت واملباني التابعة لها.
تنظيم ومتابعة خدمات االمن والحراسة لكافة مباني ومنشآت
ومرافق وممتلكات الجهة وفقا للعقود املبرمة ملزودي
الخدمات بالتنسيق والتعاون مع الجهات املختصة.
متابعة عمليات الجرد السنوي ملقتنيات الجهة من أثاث
وأجهزة ومعدات مع توضيح حالتها ومدي صالحيتها
لالستخدام ،وذلك بالتنسيق مع الخدمات املالية والعقود
واملشتريات.
استالم املراسالت وفرزها وتصنيفها وتسجيلها والتأكد من
توزيعها على املعنيين.

الهيكل التنظيمي إلدارة
المشتريات والمخازن

20

حجم الجهة :أكثرمن2000
نوع الدور :مساند
إدارة املشتريات واملخازن

قسم املشتريات

•
•
•
•
•
•
•
•
•

اعداد تقارير األداء العام لخطة املشتريات السنوية ،وإدارة املناقصات والعقود.
إعداد خطة شراء املواد والتجهيزات املحلية ،والخارجية ً
بناء على احتياجات الوحدات التنظيمية
وفق أفضل املمارسات.
متابعة تنفيذ العقود وفرض غرامات التأخيربحسب الشروط الواردة في طلبات الشراء وارسالها
للمالية التخاذ اإلجراءات املناسبة.
متابعة التدقيق على استالم طلبات التزويد الداخلي من كافة الوحدات التنظيمية في الجهة.
االشراف على توفيربيئة تتسم بالنظام واألمن والكفاءة في إدارة املخازن (في حال لم توجد وحدة
تنظيمية معنية).
التأكد من قدرات املوردين على الوفاء بمتطلبات طلبات الشراء ،وتناسب عروض األسعاروذلك قبل
اعتمادها.
التحقق من توفيراالحتياجات عن طريق املوردين املعتمدين الذين يتم قيدهم ،وتقييمهم
واعتمادهم وفق األنظمة املتبعة.
متابعة تنفيذ اجراء املناقصات ،وتقديم العروض ،وتنفيذ عمليات الشراء وفق االجراءات املالية
الحكومية املتبعة.
متابعة املوردين ،وصرف مستحقاتهم مع الجهات املعنية داخل و خارج الجهة.

*يمكن اعتماد الهيكل املوضح أعاله في حال اعتماد اإلدارة من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء.
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قسم املخازن

•
•
•
•
•
•
•
•

االشراف على استالم الطلبات من الوحدات التنظيمية املختلفة لصرفها من املخازن بالسرعة املطلوبة.
معالجة االصناف التالفة والتأكد من صالحيتها لتفادي عدم تراكمها في مستودعات ومخازن الجهة.
متابعة االستالم الفني والعددي لألصناف الواردة ومطابقتها مع املشتريات والعدد الصحيح في حالة
االستالم
التأكد من سالمة املخازن ،واالحتفاظ بسجالت حديثة لجميع حركات املخزون من إصدار ،وتوريد،
وتوزيع لضمان املحافظة على أفضل مستويات املخزون (في حال لم توجد وحدة تنظيمية معنية).
االشراف على عمليات التفتيش الدورية على املخزون لضمان وجود كميات مناسبة باملخازن (في حال لم
توجد وحدة تنظيمية معنية).
االشراف على توفيربيئة تتسم بالنظام واألمن والكفاءة في إدارة املخازن (في حال لم توجد وحدة تنظيمية
معنية).
االشراف على عمليات التفتيش على املخازن ،واتخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة ،وعالج معوقات
العمل ،واعداد التقارير الدورية عن أعمال املخازن حسب النظام املعتمد في الجهة.
إجراء الجرد الدوري في املخازن بصورة ربع سنوية ورفع تقرير عن الجرد للمسؤول املباشر

الهيكل التنظيمي إلدارة
تقنية المعلومات
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حجم الجهة :أكثرمن2000
نوع الدور :مساند
إدارة تقنية املعلومات

قسم الدعم الفني

قسم الخدمات والتطبيقات الذكية

•
•

•

•

•
•

•
•

االطالع املستمر والفهم الدقيق لخدمات الجهة لتطوير حلول
وتطبيقات ذكية تسهم في تقديمها.
التواصل مع الوحدات التنظيمية داخل الجهة لتحديد
االحتياجات من التطبيقات والحلول الذكية تطويرها ،وتعزيز
عمليات الربط اإللكتروني وفق متطلبات الحكومة الذكية
واستراتيجية الجهة.
االشراف واملتابعة والتأكد من وضع املعاييرالنوعية واملواصفات
للحلول والتطبيقات الذكية املستخدمة وذلك لتحقيق اهداف
الجهة.
االشراف واملتابعة والتأكد من جاهزية وسالمة وأمن كافة األجهزة
وأنظمة التشغيل التقنية الداخلية املسؤولة عن تشغيل الحلول
والتطبيقات الذكية ومتابعة أدائها.
االشراف واملتابعة على توفيرالدعم الفني ملستخدمي الحلول
والتطبيقات الذكية وتدريبهم الستخدام البرامج بالشكل األمثال
االشراف واملتابعة والتأكد من حل املشاكل التقنية املرتبطة
بالحلول والتطبيقات الذكية ووضع آليات وبدائل ضمان
استمرارية العمل.
االشراف واملتابعة والتأكد من تطوير وتحديث األنظمة اإللكترونية
الالزمة لتشغيل الحلول والتطبيقات التي تستخدمها الجهة.
تطوير خطة التحول الذكي للجهة ومتابعة قياس ممكناتها مع
الجهات املختصة.
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قسم البنية التحتية التقنية

قسم أمن املعلومات

•
•

•
•
•
•

•
•

تحديث وتطوير االنظمة املستخدمة وذلك
لتحقيق االهداف وفق أفضل البرامج
والتقنيات العاملية املستخدمة في ذات املجال.
توفيرالدعم الفني للمستخدمين وتدريبهم
الستخدام البرامج بالشكل األمثل.
حل املشاكل التقنية ووضع آليات وبدائل
لضمان استمرارية العمل.
وضع املعاييرللبرامج املستخدمة وذلك
لتحقيق اهداف االدارة.
تحديد االحتياجات من البرامج واألنظمة
التقنية والعمل على تطويرها ،وتعزيز عمليات
الربط اإللكتروني وفق متطلبات الحكومة
الذكية واستراتيجية الجهة.
تقديم خدمات الدعم واملساندة التقنية لكافة
الوحدات التنظيمية في الجهة.
تقديم الدعم الفني إلدارة املوقع اإللكتروني
للجهة.

•

•

•

•

•

االشراف على تركيب وتحديث وصيانة
نظام البريد اإللكتروني في الجهة،
وتصاريح تشغيل خادم امللفات ،باإلضافة
إلى توفيرقائمة من خدمات شبكة
املعلومات.
االشراف على إجراء التركيبات
والتطبيقات الالزمة على أنظمة التشغيل
لتالئم متطلبات العمل ،وتحديث األنظمة
األمنية ألجهزة الخوادم املركزية.
تركيب وتشغيل وصيانة أجهزة الخوادم
املركزية وملحقاتها ،والتأكد من فعالية
جودة عملها.
تنفيذ سياسات األمان الشبكي وفق
املعاييروالسياسات املعتمدة لدى الجهات
الحكومية املختصة.
توفيربنية تحتية للجهة وتفعيل شبكات
االتصال السلكية والالسلكية وضمان
عملها وفق افضل املمارسات.

•

•

•

•
•

•
•

وضع املعاييرالقياسية للشبكات وفق أفضل املمارسات
العاملية في مجال تقنية املعلومات ،ومطابقتها ملواصفات
االجهزة الحاضنة لها في طلبات الشراء والعقود.
تقديم خدمات الدعم التقني للشبكة الداخلية املصغرة
والشبكة الخارجية املوسعة ،ونظام أمن شبكات
املعلومات املستند إلى برامج أنظمة عمل متطورة.
التأكد من عمل الشبكة وربطها مع مستخدمي الشبكة
داخل وخارج الجهة إلتاحة الفرصة للمستخدمين ،وذلك
لالستفادة من أنظمة العمل واالشتراكات والبريد
اإللكتروني واالنترنت.
بناء وإدارة البنية التحتية التقنية وتجهيزها والتأكد من
استمرارية عملها وفعاليتها.
إدارة مراكز البيانات والتأكد من مطابقتها للمعايير
الوطنية والدولية.
املراقبة املستمرة والدورية ألداء البنية التحتية باستخدام
أنظمة الرصد االستباقي واالستجابة السريعة لألعطال أو
الحوادث التقنية ووضع الحلول املناسبة لها وبالتنسيق
مع أصحاب املصلحة.
الدراسة الدورة للقدرة االستيعابية للنية التحتية ووضع
خطط للتوسع وتنفيذها متى اقتضت الحاجة.
التأكد من التحديث املستمر للبنية التحتية.

حجم الجهة :من 1000موظف إلى 2000موظف
نوع الدور :مساند
إدارة تقنية املعلومات

قسم الدعم الفني

قسم الخدمات والتطبيقات الذكية

قسم البنية التحتية التقنية
•
•

•
•

•

•
•
•

االطالع املستمر والفهم الدقيق لخدمات الجهة لتطوير حلول
وتطبيقات ذكية تسهم في تقديمها.
التواصل مع الوحدات التنظيمية داخل الجهة لتحديد االحتياجات
من التطبيقات والحلول الذكية تطويرها ،وتعزيز عمليات الربط
اإللكتروني وفق متطلبات الحكومة الذكية واستراتيجية الجهة.
االشراف واملتابعة والتأكد من وضع املعاييرالنوعية واملواصفات
للحلول والتطبيقات الذكية املستخدمة وذلك لتحقيق اهداف
الجهة.
االشراف واملتابعة على توفيرالدعم الفني ملستخدمي الحلول
والتطبيقات الذكية وتدريبهم الستخدام البرامج بالشكل األمثال
االشراف واملتابعة والتأكد من حل املشاكل التقنية املرتبطة بالحلول
والتطبيقات الذكية ووضع آليات وبدائل ضمان استمرارية العمل.
تطوير خطة التحول الذكي للجهة ومتابعة قياس ممكناتها مع الجهات
املختصة.

•
•
•
•
•

•
•
•

تحديث وتطوير االنظمة املستخدمة وذلك لتحقيق االهداف وفق
أفضل البرامج والتقنيات العاملية املستخدمة في ذات املجال.
توفيرالدعم الفني للمستخدمين وتدريبهم الستخدام البرامج بالشكل
األمثل.
حل املشاكل التقنية ووضع آليات وبدائل لضمان استمرارية العمل.
وضع املعاييرللبرامج املستخدمة وذلك لتحقيق اهداف االدارة.
تحديد االحتياجات من البرامج واألنظمة التقنية والعمل على
تطويرها ،وتعزيز عمليات الربط اإللكتروني وفق متطلبات الحكومة
الذكية واستراتيجية الجهة.
تقديم خدمات الدعم واملساندة التقنية لكافة الوحدات التنظيمية
في الجهة.
االشراف على تركيب وتحديث وصيانة نظام البريد اإللكتروني في
الجهة.
تقديم الدعم الفني إلدارة املوقع اإللكتروني للجهة.

•

•
•
•
•
•
•

•

•
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وضع املعاييرالقياسية للشبكات وفق أفضل املمارسات العاملية في مجال تقنية
املعلومات ،ومطابقتها ملواصفات االجهزة الحاضنة لها في طلبات الشراء والعقود.
تقديم خدمات الدعم التقني للشبكة الداخلية املصغرة والشبكة الخارجية
املوسعة ،ونظام أمن شبكات املعلومات املستند إلى برامج أنظمة عمل متطورة.
التأكد من عمل الشبكة وربطها مع مستخدمي الشبكة داخل وخارج الجهة
إلتاحة الفرصة للمستخدمين ،وذلك لالستفادة من أنظمة العمل واالشتراكات
والبريد اإللكتروني واالنترنت.
االشراف على تصاريح تشغيل خادم امللفات ،باإلضافة إلى توفيرقائمة من خدمات
شبكة املعلومات.
االشراف على إجراء التركيبات والتطبيقات الالزمة على أنظمة التشغيل لتالئم
متطلبات العمل ،وتحديث األنظمة األمنية ألجهزة الخوادم املركزية.
تركيب وتشغيل وصيانة أجهزة الخوادم املركزية وملحقاتها ،والتأكد من فعالية
جودة عملها.
بناء وإدارة البنية التحتية التقنية وتجهيزها والتأكد من استمرارية عملها
وفعاليتها.
إدارة مراكز البيانات والتأكد من مطابقتها للمعايير الوطنية والدولية.
املراقبة املستمرة والدورية ألداء البنية التحتية باستخدام أنظمة الرصد
االستباقي واالستجابة السريعة لألعطال أو الحوادث التقنية ووضع الحلول
املناسبة لها وبالتنسيق مع أصحاب املصلحة.
الدراسة الدورة للقدرة االستيعابية للنية التحتية ووضع خطط للتوسع وتنفيذها
متى اقتضت الحاجة.
التأكد من التحديث املستمر للبنية التحتية.

حجم الجهة :أقل من 1000موظف
نوع الدور :مساند
إدارة تقنية املعلومات

قسم البنية التحتية التقنية

قسم الدعم الفني

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

تحديث وتطويراالنظمة املستخدمة وذلك لتحقيق االهداف وفق أفضل البرامج والتقنيات العاملية
املستخدمة في ذات املجال.
توفيرالدعم الفني للمستخدمين وتدريبهم الستخدام البرامج بالشكل األمثل.
حل املشاكل التقنية ووضع آليات وبدائل لضمان استمرارية العمل.
وضع املعاييرللبرامج املستخدمة وذلك لتحقيق اهداف االدارة.
تحديد االحتياجات من البرامج واألنظمة التقنية والعمل على تطويرها ،وتعزيزعمليات الربط اإللكتروني
وفق متطلبات الحكومة الذكية واستراتيجية الجهة.
تقديم خدمات الدعم واملساندة التقنية لكافة الوحدات التنظيمية في الجهة.
تقديم الدعم الفني إلدارة املوقع اإللكتروني للجهة.
االطالع املستمروالفهم الدقيق لخدمات الجهة لتطويرحلول وتطبيقات ذكية تسهم في تقديمها.
التواصل مع الوحدات التنظيمية داخل الجهة لتحديد االحتياجات من التطبيقات والحلول الذكية
تطويرها ،وتعزيزعمليات الربط اإللكتروني وفق متطلبات الحكومة الذكية واستراتيجية الجهة.
االشراف واملتابعة والتأكد من حل املشاكل التقنية املرتبطة بالحلول والتطبيقات الذكية ووضع آليات
وبدائل ضمان استمرارية العمل.
االشراف واملتابعة والتأكد من تطوير وتحديث األنظمة اإللكترونية الالزمة لتشغيل الحلول والتطبيقات التي
تستخدمها الجهة.
تطوير خطة التحول الذكي للجهة ومتابعة قياس ممكناتها مع الجهات املختصة.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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وضع املعاييرالقياسية للشبكات وفق أفضل املمارسات العاملية في مجال تقنية املعلومات،
ومطابقتها ملواصفات االجهزة الحاضنة لها في طلبات الشراء والعقود.
تقديم خدمات الدعم التقني للشبكة الداخلية املصغرة والشبكة الخارجية املوسعة ،ونظام
أمن شبكات املعلومات املستند إلى برامج أنظمة عمل متطورة.
التأكد من عمل الشبكة وربطها مع مستخدمي الشبكة داخل وخارج الجهة إلتاحة الفرصة
للمستخدمين ،وذلك لالستفادة من أنظمة العمل واالشتراكات والبريد اإللكتروني واالنترنت.
االشراف على تصاريح تشغيل خادم امللفات ،باإلضافة إلى توفيرقائمة من خدمات شبكة
املعلومات.
االشراف على إجراء التركيبات والتطبيقات الالزمة على أنظمة التشغيل لتالئم متطلبات
العمل ،وتحديث األنظمة األمنية ألجهزة الخوادم املركزية.
تركيب وتشغيل وصيانة أجهزة الخوادم املركزية وملحقاتها ،والتأكد من فعالية جودة
عملها.
بناء وإدارة البنية التحتية التقنية وتجهيزها والتأكد من استمرارية عملها وفعاليتها.
إدارة مراكز البيانات والتأكد من مطابقتها للمعايير الوطنية والدولية.
املراقبة املستمرة والدورية ألداء البنية التحتية باستخدام أنظمة الرصد االستباقي
واالستجابة السريعة لألعطال أو الحوادث التقنية ووضع الحلول املناسبة لها وبالتنسيق
مع أصحاب املصلحة.
الدراسة الدورة للقدرة االستيعابية للنية التحتية ووضع خطط للتوسع وتنفيذها متى
اقتضت الحاجة.
التأكد من التحديث املستمر للبنية التحتية.

الهيكل التنظيمي إلدارة
الشؤون القانونية

*في حال اعتماد إدارة للشؤون القانونية عوضا عن مكتب الشؤون القانونية.
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حجم الجهة :أكثرمن2000
نوع الدور :مساند

إدارة الشؤون القانونية

قسم الدعاوى القضائية والتظلمات

قسم الشؤون القانونية

•
•

•
•
•
•
•
•

ً
إعداد املذكرات وتحضيرمستندات الدعاوى القضائية التي تكون الجهة طرفا
فيها وتقديمها لجهة االختصاص.
ً
متابعة قيد وسير إجراءات الدعاوى القضائية التي تكون الجهة طرفا فيها
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
دراسة التظلمات والشكاوى في املوضوعات املحالة من الجهات ذات العالقة
والتي تدخل في نطاق اختصاصات اإلدارة.
مراجعة وتحليل اإلحصائيات الدورية الخاصة بالدعاوي والتظلمات وضع
التوصيات الالزمة بشأنها.
اجراء التحقيقات القانونية ورفع النتائج والتوصيات لإلدارات او اللجان املعنية.
متابعة القضايا امام جهات الضبط القضائي والنيابة واملحاكم و وزارة العدل.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*في حال اعتماد إدارة للشؤون القانونية عوضا عن مكتب الشؤون القانونية.
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املشاركة في إعداد الدراسات واالتفاقيات واللوائح التنظيمية املتعلقة بعمل الجهة.
اعداد كافة اإلفادات القانونية فيما يخص االستشارات ،واالستفسارات املحالة
لإلدارة ،واعتمادها وإعداد اإلفادات القانونية ومراجعة العقود ومشروعاتها املحالة
من الجهات ذات االختصاص.
ً
اعداد املذكرات ،وتجهيزمستندات الدعاوى القضائية التي تكون الجهة طرفا فيها.
إبداء الرأي القانوني فيما يحال إلى اإلدارة من موضوعات ،وتقديم النصح ،واملشورة
القانونية بشأنها.
اعداد العقود ،ومشروعاتها املحالة من الجهات ذات االختصاص.
ً
متابعة عملية سير اجراءات الدعاوي القضائية التي تكون الجهة طرفا فيها بالتنسيق
مع الجهات ذات العالقة.
دراسة التظلمات ،والشكاوى في املوضوعات املحالة من الجهات ذات االختصاص
ضمن نطاق اختصاصات االدارة.
املشاركة في صياغة مشروعات القوانين ،والقرارات والتعاميم ،والتعليمات املتعلقة
بعمل الجهة.
ً
التنسيق مع ادارة قضايا الدولة في الدعاوى القضائية التي تكون الجهة طرفا فيها.
صياغة مشروعات القوانين والقرارات والتعاميم والتعليمات ومتابعة إجراءات
صدورها.
مراجعة وتحليل اإلحصائيات الدورية باإلفادات القانونية ،ووضع التوصيات الالزمة
بشأنها.
متابعة توصيات لجنتي املخالفات و التظلمات.

حجم الجهة :من 1000موظف إلى 2000موظف
نوع الدور :مساند

إدارة الشؤون القانونية

قسم الدعاوى القضائية والتظلمات

قسم الشؤون القانونية

•
•

•
•
•
•
•
•

ً
إعداد املذكرات وتحضيرمستندات الدعاوى القضائية التي تكون الجهة طرفا
فيها وتقديمها لجهة االختصاص.
ً
متابعة قيد وسير إجراءات الدعاوى القضائية التي تكون الجهة طرفا فيها
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
دراسة التظلمات والشكاوى في املوضوعات املحالة من الجهات ذات العالقة
والتي تدخل في نطاق اختصاصات اإلدارة.
مراجعة وتحليل اإلحصائيات الدورية الخاصة بالدعاوي والتظلمات وضع
التوصيات الالزمة بشأنها.
اجراء التحقيقات القانونية ورفع النتائج والتوصيات لإلدارات او اللجان املعنية.
متابعة القضايا امام جهات الضبط القضائي والنيابة واملحاكم و وزارة العدل.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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املشاركة في إعداد الدراسات واالتفاقيات واللوائح التنظيمية املتعلقة بعمل الجهة.
اعداد كافة اإلفادات القانونية فيما يخص االستشارات ،واالستفسارات املحالة
لإلدارة ،واعتمادها وإعداد اإلفادات القانونية ومراجعة العقود ومشروعاتها املحالة
من الجهات ذات االختصاص.
ً
اعداد املذكرات ،وتجهيزمستندات الدعاوى القضائية التي تكون الجهة طرفا فيها.
إبداء الرأي القانوني فيما يحال إلى اإلدارة من موضوعات ،وتقديم النصح ،واملشورة
القانونية بشأنها.
اعداد العقود ،ومشروعاتها املحالة من الجهات ذات االختصاص.
ً
متابعة عملية سير اجراءات الدعاوي القضائية التي تكون الجهة طرفا فيها بالتنسيق
مع الجهات ذات العالقة.
دراسة التظلمات ،والشكاوى في املوضوعات املحالة من الجهات ذات االختصاص
ضمن نطاق اختصاصات االدارة.
املشاركة في صياغة مشروعات القوانين ،والقرارات والتعاميم ،والتعليمات املتعلقة
بعمل الجهة.
ً
التنسيق مع ادارة قضايا الدولة في الدعاوى القضائية التي تكون الجهة طرفا فيها.
صياغة مشروعات القوانين والقرارات والتعاميم والتعليمات ومتابعة إجراءات
صدورها.
مراجعة وتحليل اإلحصائيات الدورية باإلفادات القانونية ،ووضع التوصيات الالزمة
بشأنها.
متابعة توصيات لجنتي املخالفات و التظلمات.

مكتب الشؤون القانونية

حجم الجهة :أقل من 1000موظف
نوع الدور :مساند
قسم الدعاوى القضائية والتظلمات

قسم الشؤون القانونية

•
•

•
•
•
•
•
•

ً
إعداد املذكرات وتحضيرمستندات الدعاوى القضائية التي تكون الجهة طرفا
فيها وتقديمها لجهة االختصاص.
ً
متابعة قيد وسير إجراءات الدعاوى القضائية التي تكون الجهة طرفا فيها
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
دراسة التظلمات والشكاوى في املوضوعات املحالة من الجهات ذات العالقة
والتي تدخل في نطاق اختصاصات اإلدارة.
مراجعة وتحليل اإلحصائيات الدورية الخاصة بالدعاوي والتظلمات وضع
التوصيات الالزمة بشأنها.
اجراء التحقيقات القانونية ورفع النتائج والتوصيات لإلدارات او اللجان املعنية.
متابعة القضايا امام جهات الضبط القضائي والنيابة واملحاكم و وزارة العدل.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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املشاركة في إعداد الدراسات واالتفاقيات واللوائح التنظيمية املتعلقة بعمل الجهة.
اعداد كافة اإلفادات القانونية فيما يخص االستشارات ،واالستفسارات املحالة
لإلدارة ،واعتمادها وإعداد اإلفادات القانونية ومراجعة العقود ومشروعاتها املحالة
من الجهات ذات االختصاص.
ً
اعداد املذكرات ،وتجهيزمستندات الدعاوى القضائية التي تكون الجهة طرفا فيها.
إبداء الرأي القانوني فيما يحال إلى اإلدارة من موضوعات ،وتقديم النصح ،واملشورة
القانونية بشأنها.
اعداد العقود ،ومشروعاتها املحالة من الجهات ذات االختصاص.
ً
متابعة عملية سير اجراءات الدعاوي القضائية التي تكون الجهة طرفا فيها بالتنسيق
مع الجهات ذات العالقة.
دراسة التظلمات ،والشكاوى في املوضوعات املحالة من الجهات ذات االختصاص
ضمن نطاق اختصاصات االدارة.
املشاركة في صياغة مشروعات القوانين ،والقرارات والتعاميم ،والتعليمات املتعلقة
بعمل الجهة.
ً
التنسيق مع ادارة قضايا الدولة في الدعاوى القضائية التي تكون الجهة طرفا فيها.
صياغة مشروعات القوانين والقرارات والتعاميم والتعليمات ومتابعة إجراءات
صدورها.
مراجعة وتحليل اإلحصائيات الدورية باإلفادات القانونية ،ووضع التوصيات الالزمة
بشأنها.
متابعة توصيات لجنتي املخالفات و التظلمات.

الهيكل التنظيمي إلدارة
المعلومات واإلحصاء
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حجم الجهة :أكثرمن2000
نوع الدور :مساند

إدارة املعلومات واإلحصاء

قسم البيانات وضبط الجودة
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
─
─
─
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العمل على بناء قواعد البيانات وإدخال البيانات التي يتم استالمها
مراجعة البيانات بعد تحميلها على قواعد البيانات والتأكد من اتساقها وسالمتها.
متابعة أعمال صيانة قواعد البيانات وتأمينها.
تحديث البيانات واملعلومات التي تحتويها قواعد البيانات بصفة مستمرة.
متابعة التطورات في البرمجيات والتطبيقات الالزمة إلعداد الجداول اإلحصائية
واملؤشرات واملقاييس اإلحصائية املختلفة.
إجراء املقارنات التطويرية لنظم املعلومات املطبقة باإلدارة مع النظم املطبقة في
األجهزة اإلحصائية ذات العالقة.
متابعة التطورات واملستجدات في التصانيف اإلحصائية املستخدمة في املجاالت
املختلفة للبيانات ،والعمل على تطويراإلصدارات اإلحصائية وقواعد البيانات بما
يتناسب معها.
وضع برامج التدريب املطلوبة للعاملين بالقسم.
اإلشراف على موقع اإلدارة على شبكة االنترنت ومتابعة تحديث محتواه.
تنفيذ االجراءات والعمليات االحصائية التي تضمن تحسنا وتطويرا على جودة العمل.
تنفيذ جميع العمليات التي تضمن تأكيد الجودة على اساس منتظم
الحرص على أن تكون:
جميع عمليات تأكيد الجودة محددة ومعروفة لدى جميع الفنيين
جميع العمليات املتعلقة بتأكيد الجودة موثقة وتخضع لرقابة مستمرة.
جميع عمليات واجراءات تحقيق الجودة معروفة لدى مستخدمي البيانات مما
يؤدي الى الزيادة في مصداقية املنتج االحصائي ،وما ينجم عن ذلك من كسب ثقة
املستخدمين.

قسم اإلحصاء

•
•

•
•
•
•

االشراف على إعداد وتحديث قاعدة بيانات مرجعية باإلحصائيات
االشراف على إعداد وتطبيق نظام ومعاييرموحدة لإلحصاء وجمع البيانات
اإلحصائية على مستوى الوزارة ،ووضع اإلجراءات واألنظمة املناسبة لضمان
دقتها وصحتها.
اإلشراف على تجميع البيانات اإلحصائية الشاملة من املنشآت الصحية بكافة
أنواعها وتدقيقها وتبويبها وتصنيفها والتدقيق على صحتها.
التعاون مع الهيئات والجهات املختلفة بالدولة لضمان تحديث قاعدة البيانات
باملعلومات والبيانات.
اإلشراف على تزويد صانعي القرار والقطاعات املختلفة بالوزارة واملؤسسات
املعنية بما تحتاج من بيانات.
اإلشراف على إعداد واصدار التقريراإلحصائي السنوي ،ونشره للجهات املعنية،
وإعداد التقاريرالخاصة باملنظمات الدولية.

حجم الجهة :من 1000موظف إلى 2000موظف
نوع الدور :مساند
إدارة املعلومات واإلحصاء

قسم البيانات

•
•
•
•
•
•
•

•
•
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العمل على بناء قواعد البيانات وإدخال البيانات التي يتم استالمها
مراجعة البيانات بعد تحميلها على قواعد البيانات والتأكد من اتساقها
وسالمتها.
متابعة أعمال صيانة قواعد البيانات وتأمينها.
تحديث البيانات واملعلومات التي تحتويها قواعد البيانات بصفة
مستمرة.
متابعة التطورات في البرمجيات والتطبيقات الالزمة إلعداد الجداول
اإلحصائية واملؤشرات واملقاييس اإلحصائية املختلفة.
إجراء املقارنات التطويرية لنظم املعلومات املطبقة باإلدارة مع النظم
املطبقة في األجهزة اإلحصائية ذات العالقة.
متابعة التطورات واملستجدات في التصانيف اإلحصائية املستخدمة في
املجاالت املختلفة للبيانات ،والعمل على تطويراإلصدارات اإلحصائية
وقواعد البيانات بما يتناسب معها.
وضع برامج التدريب املطلوبة للعاملين بالقسم.
اإلشراف على موقع اإلدارة على شبكة االنترنت ومتابعة تحديث محتواه.

قسم اإلحصاء

•
•

•
•
•
•

االشراف على إعداد وتحديث قاعدة بيانات مرجعية باإلحصائيات.
االشراف على إعداد وتطبيق نظام ومعاييرموحدة لإلحصاء وجمع البيانات
اإلحصائية على مستوى الوزارة ،ووضع اإلجراءات واألنظمة املناسبة لضمان
دقتها.
اإلشراف على تجميع البيانات اإلحصائية الشاملة من املنشآت بكافة أنواعها
وتدقيقها وتبويبها وتصنيفها والتدقيق على صحتها.
التعاون مع الهيئات والجهات املختلفة بالدولة لضمان تحديث قاعدة
البيانات باملعلومات والبيانات.
اإلشراف على تزويد صانعي القرار والقطاعات املختلفة بالوزارة واملؤسسات
املعنية بما تحتاج من بيانات.
اإلشراف على إعداد واصدار التقريراإلحصائي السنوي ،ونشره للجهات
املعنية ،وإعداد التقاريرالخاصة باملنظمات الدولية.

حجم الجهة :أقل من 1000موظف
نوع الدور :مساند
إدارة املعلومات واإلحصاء

رئيس قسم البيانات

•
•
•
•

•
•
•

•
•

العمل على بناء قواعد البيانات وإدخال البيانات التي يتم استالمها
مراجعة البيانات بعد تحميلها على قواعد البيانات والتأكد من اتساقها
وسالمتها.
متابعة أعمال صيانة قواعد البيانات وتأمينها.
تحديث البيانات واملعلومات التي تحتويها قواعد البيانات بصفة
مستمرة.
متابعة التطورات في البرمجيات والتطبيقات الالزمة إلعداد الجداول
اإلحصائية واملؤشرات واملقاييس اإلحصائية املختلفة.
إجراء املقارنات التطويرية لنظم املعلومات املطبقة باإلدارة مع النظم
املطبقة في األجهزة اإلحصائية ذات العالقة.
متابعة التطورات واملستجدات في التصانيف اإلحصائية املستخدمة في
املجاالت املختلفة للبيانات ،والعمل على تطويراإلصدارات اإلحصائية
وقواعد البيانات بما يتناسب معها.
وضع برامج التدريب املطلوبة للعاملين بالقسم.
اإلشراف على موقع اإلدارة على شبكة االنترنت ومتابعة تحديث محتواه.

*يمكن اإلستعانة بإدارة التخطيط االستراتيجي واملستقبل في إعداد اإلحصائيات
*يمكن اعتماد الهيكل املوضح أعاله في حال اعتماد اإلدارة من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء.
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رئيس قسم اإلحصاء

•
•

•
•
•
•

االشراف على إعداد وتحديث قاعدة بيانات مرجعية باإلحصائيات.
االشراف على إعداد وتطبيق نظام ومعاييرموحدة لإلحصاء وجمع البيانات
اإلحصائية على مستوى الوزارة ،ووضع اإلجراءات واألنظمة املناسبة
لضمان دقتها وصحتها.
اإلشراف على تجميع البيانات اإلحصائية الشاملة من املنشآت بكافة
أنواعها وتدقيقها وتبويبها وتصنيفها والتدقيق على صحتها.
التعاون مع الهيئات والجهات املختلفة بالدولة لضمان تحديث قاعدة
البيانات باملعلومات والبيانات.
اإلشراف على تزويد صانعي القرار والقطاعات املختلفة بالوزارة
واملؤسسات املعنية بما تحتاج من بيانات.
اإلشراف على إعداد واصدار التقريراإلحصائي السنوي ،ونشره للجهات
املعنية ،وإعداد التقاريرالخاصة باملنظمات الدولية.

الهياكل التنظيمية للوظائف المؤسسية
ووحدات الدعم

34

الهيكل التنظيمي إلدارة
التخطيط االستراتيجي والمستقبل
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حجم الجهة :أكثرمن2000
نوع الدور :مؤسس ي

إدارة التخطيط االستراتيجي واملستقبل
قسم التخطيط االستراتيجي واستشراف
•
•

•
•
•
•

اعداد وتطويروتحديث الخطة االستراتيجية للجهة ،واعداد اهداف ومبادرات
خاصة بها وربطها بمؤشرات األداء الرئيسية لتحقيق تلك االهداف.
املساهمة في اعداد الخطط السنوية التشغيلية في اطارالخطة االستراتيجية،
ووضع نظام إلدارة املخاطر ،وتطويرسيناريوهات بديلة متعلقة باملبادرات
والخطط االستراتيجية للجهة ،ومتابعة املبادرات وتطبيقها ومعدالت إنجازها
وربطها مع أنظمة العمل األخرى املختلفة.
اعداد البطاقات التعريفية للمؤشرات لألهداف و املبادرات االستراتيجية
واملؤشرات الخاصة بها بالتعاون مع الوحدات املختصة
تعزيز الثقافة املؤسسية و الوعي باالستراتيجية و مبادراتها من خالل أنشطة
توعوية للوحدات التنظيمية املعنية
املشاركة مع الوحدات املعنية داخل الجهة في تعديل الهيكل التنظيمي واية
عمليات تطويرية اخرى بالتنسيق مع الجهات املختصة.
االطالع على أفضل املمارسات وعلى ما يستجد في مجال عمل الجهة بهدف
تطويروتحديث الخطة االستراتيجية.

*في حال اختصاص الجهة في تقديم خدمات موجهة للجمهور يتم انشاء مراكزمختصة لذلك «مراكزسعادة املتعاملين».
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قسم إدارة األداء املؤسس ي

•
•

•
•
•

اعداد وتطويرمؤشرات األداء للجهة ،وربطها باألهداف واملبادرات
بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية.
متابعة نتائج مؤشرات االداء وإعداد تقارير اإلنجاز الربع سنوية والسنوية
عن نشاطات الجهة والخطط التحسينية و التنسيق بشأنها مع الجهات
ذات العالقة.
مساندة االدارات املختلفة في عملية تحقيق مؤشرات األداء من خالل
استخدام منهجيات و نماذج داعمة كبطاقات قياس األداء املتوازن.
متابعة األداء املؤسس ي والتحقق من مطابقته ملتطلبات تحقيق مؤشرات
األداء وإجراء عمليات التحليل والبحث الالزم لتطويرتلك املؤشرات.
االطالع على أفضل املمارسات وعلى ما يستجد في مجال عمل الجهة بهدف
تطويروتحديث الخطة االستراتيجية.

حجم الجهة :من 1000موظف إلى 2000موظف
نوع الدور :مؤسس ي

إدارة التخطيط االستراتيجي واملستقبل

قسم التخطيط االستراتيجي وإدارة األداء
املؤسس ي

قسم التميزاملؤسس ي
•

•

•

•

•

•

•

اعداد وتطوير وتحديث الخطة االستراتيجية
للجهة ،واعداد اهداف ومبادرات خاصة بها
وربطها بمؤشرات األداء الرئيسية لتحقيق تلك
االهداف.
املساهمة في اعداد الخطط السنوية التشغيلية
في اطارالخطة االستراتيجية ،ووضع نظام إلدارة
املخاطر ،وتطوير سيناريوهات بديلة متعلقة
باملبادرات والخطط االستراتيجية للجهة،
ومتابعة املبادرات وتطبيقها ومعدالت إنجازها
وربطها مع أنظمة العمل األخرى املختلفة.
اعداد البطاقات التعريفية للمؤشرات لألهداف
و املبادرات االستراتيجية واملؤشرات الخاصة بها
بالتعاون مع الوحدات املختصة
تعزيز الثقافة املؤسسية و الوعي باالستراتيجية و
مبادراتها من خالل أنشطة توعوية للوحدات
التنظيمية املعنية
املشاركة مع الوحدات املعنية داخل الجهة في
تعديل الهيكل التنظيمي واية عمليات تطويرية
اخرى بالتنسيق مع الجهات املختصة.
االطالع على أفضل املمارسات وعلى ما يستجد في
مجال عمل الجهة بهدف تطوير وتحديث الخطة
االستراتيجية.

•
•

•

•

•
•
•

تطبيق أنظمة الجودة وإعادة هندسة العمليات ونماذج ومتطلبات تطوير األداء املؤسس ي والتميز الحكومي بما
يعزز ثقافة التميز والخدمة املتميزة للمتعاملين .وتطبيق متطلبات برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي من خالل
اإلشراف على تخطيط وتنفيذ برامج التقييم الذاتي على مستوى الجهة واملشاركة في إعداد ومراجعة أوراق الترشح
للجائزة .وإدارة جائزة التميز املؤسس ي الداخلية للجهة ونشر ثقافة التميز لكافة املستويات الوظيفية بمختلف
الوسائل املتاحة .واملشاركة في تطبيق أنظمة املكافآت وتكريم الفئات املتضمنة في الجائزة.
تطبيق منهجية إدارة العمليات ووضع وقياس كافة مؤشرات االداء الرئيسية وتقييم كفاءة العمليات واالجراءات
املختلفة في الجهة وضمان تناسقها وتقديم االقتراحات التحسينية لرفع فعاليتها وتبسيطها.
إعداد وتنفيذ دراسات قياس رضا الفئات املعنية ورفع النتائج لإلدارة وتوجيه اإلدارات املعنية التخاذ الالزم في هذا
الخصوص .وتطوير النماذج واآلليات لقياس مستوى رضا العمالء واملتعاملين حول جودة الخدمات والبرامج
املقدمة من الجهة وضمان تعميم هذه النماذج على كافة املواقع االلكترونية والوحدات التنظيمية املعنية.
اعداد دراسات املقارنة املعيارية مع الجهات الحكومية املتميزة والجهات في ذات املجال وتحديد نقاط الضعف
والقوة ومجاالت التحسين .وتقييم كفاءة العمليات واالجراءات املختلفة في الجهة وضمان تناسقها وتقديم
االقتراحات التحسينية لرفع فعاليتها و تبسيطها .واإلشراف على تطوير نظام متكامل إلدارة العمليات ،والتوعية به
ومتابعة تطبيقه مع الوحدات التنظيمية ذات العالقة ،والعمل على توثيق وحصر وتصنيف العمليات بما يساند
جهود التطوير وتحسين األداء.
اإلشراف على تحليل العمليات وإعادة هندستها بما يضمن تسهيلها وتقليل كلفتها ووقت إنجازها وفق افضل
املمارسات .واقتراح التعديالت على األنظمة اإلدارية لتسهيل العمليات ومنع االزدواجية في املهام بين الوحدات
التنظيمية في الجهة االتحادية والجهات املختصة ،وفق أفضل املمارسات واملعاييراملعتمدة.
اإلشراف على تطوير أدلة العمل في الجهة االتحادية بما يشمل توضيح األدوار ومسؤوليات الوحدات التنظيمية
املختلفة وتحديد مقاييس أداء العمليات ومتابعة قياسها وعمل التعديالت واملراجعات التطويرية عليها.
اإلشراف على متابعة تطبيق أنظمة الجودة اإلدارية املختلفة في الجهة .واإلشراف على تطبيق برامج التدقيق
الداخلي على مختلف أنظمة الجودة واملواصفات في الجهة ومتابعة املبادرات التصحيحية والوقائية.
متابعة التزام مختلف الوحدات التنظيمية بمتطلبات مواصفات الجودة وضمان استمرارية حصول الجهة على
شهادات االعتماد.

*تتم إضافة قسم سعادة املتعاملين فقط في حال عدم توفر(إدارة/مركز) معنية بذلك.
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قسم سعادة املتعاملين

•

•

•

•

•

•

إدارة وتنظيم عمل قسم خدمات املتعاملين واإلشراف على
تطويره ،وضمان توفيرالخدمات وفق املعاييراملعتمدة في
الحكومة االتحادية.
حصر وتصنيف فئات املتعاملين ،وإدارة قواعد بياناتهم
واصدارالبطاقات الخاصة بهم وتسجيلهم ،وتحديد
أولوياتهم وشكل الخدمة املرغوب لديهم من خالل الوسائل
البحثية (الكمية والنوعية).
متابعة تنفيذ حمالت التوعية والترويج للخدمات بما يشمل
إعداد مختلف املطبوعات واملنشورات ذات الصلة
باملتعاملين ،والتواصل معهم بالطرق املناسبة إلعالمهم بأي
تغييرات تحصل على الخدمات أو قنوات تقديمها أو أماكنها.
تحديد وتصنيف العمليات الرئيسية وتوثيقها لقسم إسعاد
املتعاملين ،ومتابعة االشراف على التطوير املستمر لعمليات
تقديم الخدمة بالقسم ،ووضع إجراءات وخطط بديلة
لضمان استمرارية تقديم الخدمات في حاالت انقطاع
الخدمة.
التأكد من توفيركافة متطلبات املتعامل والحرص على
استكمال اإلجراءات املتعلقة به وفق األصول قبل مغادرته
مركز/مكتب الخدمة بشكل يرضيه عن اإلجراءات.
تقديم االقتراحات و التعديالت الالزمة للخدمات املقدمة
ً
وإعادة تنظيم خدمة العمالء داخليا بما يضمن توفيرتجربة
متناسقة لخدمة املتعاملين بطريقة سلسلة ومناسبة تحقق
االهداف.

حجم الجهة :أقل من 1000موظف
نوع الدور :مؤسس ي
إدارة التخطيط االستراتيجي واملستقبل

قسم التميزاملؤسس ي

قسم التخطيط االستراتيجي واستشراف املستقبل
•

•

•

•
•

•
•

اعداد وتطويروتحديث الخطة االستراتيجية للجهة ،واعداد اهداف ومبادرات خاصة
بها وربطها بمؤشرات األداء الرئيسية لتحقيق تلك االهداف.
املساهمة في اعداد الخطط السنوية التشغيلية في اطار الخطة االستراتيجية ،ووضع
نظام إلدارة املخاطر ،وتطويرسيناريوهات بديلة متعلقة باملبادرات والخطط
االستراتيجية للجهة ،ومتابعة املبادرات وتطبيقها ومعدالت إنجازها وربطها مع أنظمة
العمل األخرى املختلفة.
اعداد البطاقات التعريفية للمؤشرات لألهداف و املبادرات االستراتيجية واملؤشرات
الخاصة بها بالتعاون مع الوحدات املختصة
تعزيز الثقافة املؤسسية و الوعي باالستراتيجية و مبادراتها من خالل أنشطة توعوية
للوحدات التنظيمية املعنية
املشاركة مع الوحدات املعنية داخل الجهة في تعديل الهيكل التنظيمي واية عمليات
تطويرية اخرى بالتنسيق مع الجهات املختصة.
االطالع على أفضل املمارسات وعلى ما يستجد في مجال عمل الجهة بهدف تطوير
وتحديث الخطة االستراتيجية.

•
•

•

•

•
•
•
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تطبيق أنظمة الجودة وإعادة هندسة العمليات ونماذج ومتطلبات تطوير األداء املؤسس ي والتميز الحكومي بما يعزز ثقافة التميز
والخدمة املتميزة للمتعاملين .وتطبيق متطلبات برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي من خالل اإلشراف على تخطيط وتنفيذ برامج
التقييم الذاتي على مستوى الجهة واملشاركة في إعداد ومراجعة أوراق الترشح للجائزة .وإدارة جائزة التميز املؤسس ي الداخلية
للجهة ونشر ثقافة التميز لكافة املستويات الوظيفية بمختلف الوسائل املتاحة .واملشاركة في تطبيق أنظمة املكافآت وتكريم الفئات
املتضمنة في الجائزة.
تطبيق منهجية إدارة العمليات ووضع وقياس كافة مؤشرات االداء الرئيسية وتقييم كفاءة العمليات واالجراءات املختلفة في الجهة
وضمان تناسقها وتقديم االقتراحات التحسينية لرفع فعاليتها وتبسيطها.
إعداد وتنفيذ دراسات قياس رضا الفئات املعنية ورفع النتائج لإلدارة وتوجيه اإلدارات املعنية التخاذ الالزم في هذا الخصوص.
وتطوير النماذج واآلليات لقياس مستوى رضا العمالء واملتعاملين حول جودة الخدمات والبرامج املقدمة من الجهة وضمان تعميم
هذه النماذج على كافة املواقع االلكترونية والوحدات التنظيمية املعنية.
اعداد دراسات املقارنة املعيارية مع الجهات الحكومية املتميزة والجهات في ذات املجال وتحديد نقاط الضعف والقوة ومجاالت
التحسين .وتقييم كفاءة العمليات واالجراءات املختلفة في الجهة وضمان تناسقها وتقديم االقتراحات التحسينية لرفع فعاليتها و
تبسيطها .واإلشراف على تطويرنظام متكامل إلدارة العمليات ،والتوعية به ومتابعة تطبيقه مع الوحدات التنظيمية ذات العالقة،
والعمل على توثيق وحصر وتصنيف العمليات بما يساند جهود التطوير وتحسين األداء.
اإلشراف على تحليل العمليات وإعادة هندستها بما يضمن تسهيلها وتقليل كلفتها ووقت إنجازها وفق افضل املمارسات .واقتراح
التعديالت على األنظمة اإلدارية لتسهيل العمليات ومنع االزدواجية في املهام بين الوحدات التنظيمية في الجهة االتحادية والجهات
املختصة ،وفق أفضل املمارسات واملعاييراملعتمدة.
اإلشراف على تطوير أدلة العمل في الجهة االتحادية بما يشمل توضيح األدوار ومسؤوليات الوحدات التنظيمية املختلفة وتحديد
مقاييس أداء العمليات ومتابعة قياسها وعمل التعديالت واملراجعات التطويرية عليها.
اإلشراف على متابعة تطبيق أنظمة الجودة اإلدارية املختلفة في الجهة .واإلشراف على تطبيق برامج التدقيق الداخلي على مختلف
أنظمة الجودة واملواصفات في الجهة ومتابعة املبادرات التصحيحية والوقائية.
متابعة التزام مختلف الوحدات التنظيمية بمتطلبات مواصفات الجودة وضمان استمرارية حصول الجهة على شهادات االعتماد.

الهيكل التنظيمي إلدارة
االتصال الحكومي
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حجم الجهة :أكثرمن2000
نوع الدور :مؤسس ي

قسم اإلتصال املرئي واملسموع*

قسم اإلتصال الداخلي
•
•

•

•

•

•
•

اعداد خطة لبرامج االتصال الداخلي
في الجهة االتحادية والتي تتضمن
تنظيم املناسبات واألنشطة
والفعاليات الرسمية وغير الرسمية
واإلشراف على تنفيذها.
اعداد رسائل التواصل الداخلي
ومتابعة البريد اإللكتروني الداخلي
لإلدارة وتحويله لألقسام املختصة.
ارسال الرصد اإلخباري الصادر من
مكتب االتصال الحكومي في األمانة
العامة ملجلس الوزراء للقيادات في
الوزارة.
تفعيل البوابة اإللكترونية الداخلية
Intranet
االعداد للحفل السنوي للجهة.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

*

إدارة اإلتصال الحكومي

تنفيذ الخطة اإلعالمية واإلعالنية والتسويقية من خالل محطات اإلذاعة
والتلفزة املحلية حول مبادرات ومشاريع الجهة.
متابعة انتاج املواد املتلفزة والصوتية للبث عبر وسائل االتصال املتاحة
(تلفزيون واذاعة).
رصد ومتابعة كل ما يتعلق بالجهة في وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة ورفع
التوصيات بشأنها.
متابعة كافة الشكاوي التي ترد للقسم مع الجهات ذات العالقة بوسائل
العالقة املرئية واملسموعة وإحالتها للمعنيين داخل الوزارة.
متابعة مشاركات املتحدث الرسمي في وسائل األعالم املرئية واملسموعة
بالتنسيق مع الجهات اإلعالمية.
متابعة توثيق كافة فعاليات وانشطة الوزارة من خالل التصوير الفوتوغرافي
واملتلفز.
إدارة وتفعيل بوابة الجهة اإللكترونية وذلك بالتنسيق مع الجهات املعنية
من داخل  /خارج الوزارة.
تطبيق معاييرجودة املواقع اإللكترونية للجهة بالتنسيق مع الجهات
املختصة.
متابعة تصميم ومراجعة وإخراج كافة مطبوعات الجهة االتحادية الورقية
واإللكترونية أو التدقيق عليها واعتماد شكلها النهائي بما يتوافق مع دليل
الهوية املرئية للحكومة االتحادية.
تنفيذ الخطة الترويجية والتسويقية للجهة االتحادية عبر مواقع التواصل
االجتماعي من خالل نشر مبادرات الجهة وأنشطتها.
مراجعة صياغة النشرات اإللكترونية على مواقع التواصل االجتماعي.
التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية واملحلية فيما يتعلق باإلضافات
على املوقع اإللكتروني للجهة االتحادية.

يتم انشاء القسم فقط في حال أن اختصاصات الجهة تحدد وتستوجب ذلك.
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قسم اإلتصال اإلعالمي
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

تنفيذ استراتيجية التواصل مع املؤسسات الصحفية
املحلية واألجنبية لنشر وتغطية فعاليات وانشطة
الجهة.
رصد ومتابعة كل ما يتعلق بالجهة في وسائل اإلعالم
املطبوعة واإللكترونية (املقروءة) وارشفتها.
صياغة األخبار والتقاريرالصحفية وترجمتها ونشرها
عبر وسائل النشر املتاحة (داخليا وخارجيا).
جمع التقارير واإلحصائيات املختلفة عن مراحل
تنفيذ املشاريع واملبادرات بالتنسيق مع الوحدات
التنظيمية في الجهة وتزويد وسائل األعالم بها.
صياغة خطابات أو تصريحات املتحدث الرسمي في
الجهة في مختلف املناسبات الرسمية وغير الرسمية
(فعاليات ،أنشطة ،مؤتمرات).
مراجعة صياغة النصوص والنشرات والدعوات
واإلعالنات الخاصة باألنشطة والفعاليات في الجهة.
متابعة نشر واعداد محتوى املطبوعات الدورية
الخاصة بالجهة.
متابعة كافة الشكاوى التي ترد للقسم مع الجهات ذات
العالقة (الصحافة) وإحالتها للمعنيين داخل الجهة.
متابعة مشاركات املتحدث الرسمي في وسائل األعالم
(املقروءة) بالتنسيق مع الجهات اإلعالمية.
إعداد الترتيبات لعقد املؤتمرات والندوات الصحفية
بالتنسيق مع وسائل اإلعالم.

الشراكة املؤسسية واملجتمعية

•

•

•

•

•
•

اعداد ومتابعة االتفاقيات ومذكرات
التفاهم الخاصة بالجهة والتنسيق بشأنها
مع املعنيين من داخل وخارج الجهة
االتحادية.
اعداد خطة التواصل مع الشركاء بالتعاون
مع املعنيين من داخل وخارج الجهة
االتحادية.
متابعة عملية التنسيق مع الجهات
الحكومية واملحلية فيما يتعلق بالشراكات
وتوزيع األدوار ورفع التوصيات.
تحديث قاعدة بيانات الشركاء وتصنيفهم
وفق املعاييراملعتمدة وقياس رضا املعنيين
بشكل سنوي.
اإلشراف على فعاليات التكريم السنوي
لشركاء الجهة.
وضع خطة للفعاليات املجتمعية بالتنسيق
مع مختلف املؤسسات املعنية واإلشراف
على تنفيذها.

حجم الجهة :من 1000موظف إلى 2000موظف
نوع الدور :مؤسس ي

قسم اإلتصال الداخلي

قسم االتصال اإلعالمي

•
•
•
•

•

•
•

•
•

اعداد خطة لبرامج االتصال الداخلي في الجهة
االتحادية والتي تتضمن تنظيم املناسبات واألنشطة
والفعاليات الرسمية وغير الرسمية واإلشراف على
تنفيذها.
اعداد رسائل التواصل الداخلي ومتابعة البريد
اإللكتروني الداخلي لإلدارة وتحويله لألقسام املختصة.
ارسال الرصد اإلخباري الصادر من مكتب االتصال
الحكومي في األمانة العامة ملجلس الوزراء للقيادات في
الوزارة.
تفعيل البوابة اإللكترونية الداخلية Intranet
االعداد للحفل السنوي للجهة.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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إدارة اإلتصال الحكومي

تنفيذ الخطة اإلعالمية واإلعالنية والتسويقية واستراتيجية التواصل مع املؤسسات الصحفية املحلية
واألجنبية لنشروتغطية فعاليات وانشطة الجهة.
رصد ومتابعة كل ما يتعلق بالجهة في وسائل اإلعالم املطبوعة واإللكترونية (املقروءة) وارشفتها.
إدارة وتفعيل بوابة الجهة اإللكترونية وذلك بالتنسيق مع الجهات املعنية من داخل  /خارج الوزارة.
متابعة انتاج املواد املتلفزة والصوتية وااللكترونية للبث عبروسائل االتصال املتاحة (تلفزيون واذاعة).
واعتماد شكلها النهائي بما يتوافق مع دليل الهوية املرئية للحكومة االتحادية.
صياغة األخباروالتقاريرالصحفية وترجمتها ونشرها عبروسائل النشراملتاحة (داخليا وخارجيا).
رصد ومتابعة كل ما يتعلق بالجهة في وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة ورفع التوصيات بشأنها.
جمع التقاريرواإلحصائيات املختلفة عن مراحل تنفيذ املشاريع واملبادرات بالتنسيق مع الوحدات
التنظيمية في الجهة وتزويد وسائل األعالم بها.
صياغة خطابات أو تصريحات املتحدث الرسمي في الجهة في مختلف املناسبات الرسمية وغيرالرسمية
(فعاليات ،أنشطة ،مؤتمرات).
مراجعة صياغة النصوص والنشرات والدعوات واإلعالنات الخاصة باألنشطة والفعاليات ومراجعة
صياغة النشرات اإللكترونية على مواقع التواصل االجتماعي
متابعة نشرواعداد محتوى املطبوعات الدورية وتنفيذ الخطة الترويجية والتسويقية للجهة االتحادية عبر
مواقع التواصل االجتماعي من خالل نشرمبادرات الجهة وأنشطتها.
متابعة كافة الشكاوى التي ترد للقسم مع الجهات ذات العالقة بالوسائل املرئية واملسموعة وإحالتها
للمعنيين داخل الجهة.
متابعة مشاركات املتحدث الرسمي في وسائل األعالم (املقروءة) بالتنسيق مع الجهات اإلعالمية.
متابعة توثيق كافة فعاليات وانشطة الوزارة من خالل التصويرالفوتوغرافي واملتلفز.
إعداد الترتيبات لعقد املؤتمرات والندوات الصحفية بالتنسيق مع وسائل اإلعالم.
التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية واملحلية فيما يتعلق باإلضافات على املوقع اإللكتروني للجهة
االتحادية.

قسم الشراكة املؤسسية واملجتمعية

•

•
•
•
•
•

اعداد ومتابعة االتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة
بالجهة والتنسيق بشأنها مع املعنيين من داخل وخارج
الجهة االتحادية.
اعداد خطة التواصل مع الشركاء بالتعاون مع املعنيين
من داخل وخارج الجهة االتحادية.
متابعة عملية التنسيق مع الجهات الحكومية واملحلية
فيما يتعلق بالشراكات وتوزيع األدوارورفع التوصيات.
تحديث قاعدة بيانات الشركاء وتصنيفهم وفق املعايير
املعتمدة وقياس رضا املعنيين بشكل سنوي.
اإلشراف على فعاليات التكريم السنوي لشركاء الجهة.
وضع خطة للفعاليات املجتمعية بالتنسيق مع مختلف
املؤسسات املعنية واإلشراف على تنفيذها.

حجم الجهة :أقل من 1000موظف
نوع الدور :مؤسس ي

إدارة اإلتصال الحكومي

قسم االتصال اإلعالمي

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تنفيذ الخطة اإلعالمية واإلعالنية والتسويقية واستراتيجية التواصل مع املؤسسات الصحفية املحلية
واألجنبية لنشر وتغطية فعاليات وانشطة الجهة.
رصد ومتابعة كل ما يتعلق بالجهة في وسائل اإلعالم املطبوعة واإللكترونية (املقروءة) وارشفتها.
إدارة وتفعيل بوابة الجهة اإللكترونية وذلك بالتنسيق مع الجهات املعنية من داخل  /خارج الوزارة.
متابعة انتاج املواد املتلفزة والصوتية وااللكترونية للبث عبر وسائل االتصال املتاحة (تلفزيون واذاعة).
واعتماد شكلها النهائي بما يتوافق مع دليل الهوية املرئية للحكومة االتحادية.
صياغة األخبار والتقاريرالصحفية وترجمتها ونشرها عبر وسائل النشر املتاحة (داخليا وخارجيا).
رصد ومتابعة كل ما يتعلق بالجهة في وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة ورفع التوصيات بشأنها.
جمع التقارير واإلحصائيات املختلفة عن مراحل تنفيذ املشاريع واملبادرات بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية
في الجهة وتزويد وسائل األعالم بها.
صياغة خطابات أو تصريحات املتحدث الرسمي في الجهة في مختلف املناسبات الرسمية وغير الرسمية
(فعاليات ،أنشطة ،مؤتمرات).
مراجعة صياغة النصوص والنشرات والدعوات واإلعالنات الخاصة باألنشطة والفعاليات ومراجعة صياغة
النشرات اإللكترونية على مواقع التواصل االجتماعي
متابعة نشر واعداد محتوى املطبوعات الدورية وتنفيذ الخطة الترويجية والتسويقية للجهة االتحادية عبر
مواقع التواصل االجتماعي من خالل نشر مبادرات الجهة وأنشطتها.
متابعة كافة الشكاوى التي ترد للقسم مع الجهات ذات العالقة بالوسائل املرئية واملسموعة وإحالتها
للمعنيين داخل الجهة.
متابعة مشاركات املتحدث الرسمي في وسائل األعالم (املقروءة) بالتنسيق مع الجهات اإلعالمية.
متابعة توثيق كافة فعاليات وانشطة الوزارة من خالل التصوير الفوتوغرافي واملتلفز.
إعداد الترتيبات لعقد املؤتمرات والندوات الصحفية بالتنسيق مع وسائل اإلعالم.
التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية واملحلية فيما يتعلق باإلضافات على املوقع اإللكتروني للجهة
االتحادية.
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قسم االتصال الداخلي والشراكة املجتمعية

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اعداد ومتابعة االتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بالجهة والتنسيق بشأنها مع املعنيين من داخل وخارج
الجهة االتحادية.
اعداد خطة التواصل مع الشركاء بالتعاون مع املعنيين من داخل وخارج الجهة االتحادية.
متابعة عملية التنسيق مع الجهات الحكومية واملحلية فيما يتعلق بالشراكات وتوزيع األدوارورفع التوصيات.
تحديث قاعدة بيانات الشركاء وتصنيفهم وفق املعاييراملعتمدة وقياس رضا املعنيين بشكل سنوي.
اإلشراف على فعاليات التكريم السنوي لشركاء الجهة.
وضع خطة للفعاليات املجتمعية بالتنسيق مع مختلف املؤسسات املعنية واإلشراف على تنفيذها.
اعداد خطة لبرامج االتصال الداخلي في الجهة االتحادية والتي تتضمن تنظيم املناسبات واألنشطة
والفعاليات الرسمية وغيرالرسمية واإلشراف على تنفيذها.
اعداد رسائل التواصل الداخلي ومتابعة البريد اإللكتروني الداخلي لإلدارة وتحويله لألقسام املختصة.
ارسال الرصد اإلخباري الصادرمن مكتب االتصال الحكومي في األمانة العامة ملجلس الوزراء للقيادات في
الوزارة.
تفعيل البوابة اإللكترونية الداخلية Intranet
االعداد للحفل السنوي للجهة.
اعداد خطة لبرامج االتصال الداخلي في الجهة االتحادية والتي تتضمن تنظيم املناسبات واألنشطة
والفعاليات الرسمية وغيرالرسمية واإلشراف على تنفيذها.
اعداد رسائل التواصل الداخلي ومتابعة البريد اإللكتروني الداخلي لإلدارة وتحويله لألقسام املختصة.
ارسال الرصد اإلخباري الصادرمن مكتب االتصال الحكومي في األمانة العامة ملجلس الوزراء للقيادات في
الوزارة.
تفعيل البوابة اإللكترونية الداخلية Intranet
االعداد للحفل السنوي للجهة.

الهيكل التنظيمي لمكتب
التدقيق الداخلي
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حجم الجهة :أكثرمن2000
نوع الدور :مؤسس ي

الوزير /وكيل الوزارة

مكتب التدقيق الداخلي

وحدة التدقيق املالي واإلداري

وحدة الحوكمة وتقييم املخاطر

•
•
•

•
•

وضع استراتيجية شاملة حالية ومستقبلية حول نوع ومستوى املخاطر املقبولة لكافة
شكل
أنشطة الجهة واعتمادها من الرئيس املباشر ،والعمل على مراجعتها وتطويرها ب ٍ
دوري في ضوء املؤثرات واملتغيرات املحيطة .
إدارة عملية االلتزام بتطبيق إطار الحوكمة في جميع االدارات التابعة للجهة.
مراجعة ومراقبة وتعزيزجودة اطار الحوكمة وتطبيقه وفقا ألفضل املمارسات الدولية)
ورفع أية تقاريربالتجاوزات عن هذه الحدود واالجراءات املتخذة ملعالجتها إلى الرئيس
املباشر.

•

•
•
•
•
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تنفيذ خطة التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذ عمليات التدقيق بما يتوافق مع منهجية
التدقيق الداخلي للحكومة االتحادية.
مراجعة األنشطة املالية لتحديد مدى توافقها مع القواعد واألنظمة والتحقق من التزام
االدارات التي يتم التدقيق عليها بالقوانين ذات العالقة وتحديد ما إذا كانت أنظمة
الرقابة الداخلية كافية وفعالة.
اإلشراف على عمليات التدقيق املتعلقة بنظم العمل في الجهة االتحادية من خالل
مراجعة نقاط القوة والضعف وتحديد أوجه القصور بالسياسات الحالية للنظم
املستخدمة.
تنفيذ التوصيات والتوجيهات الناتجة عن عمليات التدقيق الداخلي أو الصادرة عن
الجهات الرقابية ذات العالقة.
التدقيق على سالمة وتكامل املعلومات والبيانات املالية وغيراملالية والتقاريرومدى
االعتماد عليها في اتخاذ القرارات.
متابعة معالجة مالحظات ديوان املحاسبة املتعلقة بالشقين املالي واالداري.
التدقيق على الحساب الختامي.

الهيكل التنظيمي
لوحدة المنظمات الدولية
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حجم الجهة :أكثرمن2000
نوع الدور :مؤسس ي
مكتب املنظمات الدولية

•
•
•
•
•
•
•
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التنسيق مع الجهات الحكومية املختلفة داخل الدولة في املواضيع ذات االختصاص باملنظمات الدولية والتي لها
عالقة باختصاص الجهة االتحادية.
متابعة تقارير وتوصيات االجتماعات واملؤتمرات واالتفاقيات الخليجية والعربية والدولية ذات العالقة بقضايا
الجهة االتحادية.
املشاركة في اعداد تقارير الرد على املالحظات الواردة في تقارير املنظمات الدولية بشأن االتفاقيات العربية
والدولية واقتراح التعديالت اإلجرائية والتشريعية بالتعاون مع الخبراء املختصين في الجهة االتحادية.
املشاركة في اعداد التقاريروالدراسات لتقديم التغذية الراجعة حول أجندة املؤتمرات واالجتماعات التي تنظمها
ّ
املنظمات الدولية وتكون الجهة االتحادية عضوا فيها.
اإلشراف على اعداد اوراق العمل والدراسات فيما يخص قضايا العالقات الدولية في نطاق عمل الجهة
االتحادية.
املشاركة في املؤتمرات الدولية واإلقليمية والتنسيق لالجتماعات املصاحبة لها واعداد تقارير النتائج والتوصيات.
املشاركة بتنظيم املؤتمرات املعنية بمعايير ومؤشرات املنظمات الدولية ،والتنسيق لالجتماعات املصاحبة لها
بالتعاون مع الجهات املعنية من داخل وخارج الجهة االتحادية.

الهيكل التنظيمي
للوزير  /وكيل الوزارة
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حجم الجهة :أكثرمن2000
نوع الدور :مؤسس ي
الوزير/وكيل الوزارة

مكتب الوزير/وكيل الوزارة

•
•
•
•
•
•
•
•
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اإلشراف على تنظيم جدول مقابالت واتصاالت الوزير/وكيل الوزارة ،واستالم الرسائل
ً
واملكاتبات الواردة وعرضها عليه واتخاذ الالزم في شأنها وفقا للتوجيهات.
اإلشراف على إحالة املوضوعات للقطاعات املختصة وللمسؤولين املعنيين في الجهة التخاذ
الالزم بشأنها ،ومتابعة تنفيذها ومن ثم رفع النتائج بشأنها للوزير/وكيل الوزارة.
اإلشراف على استالم التقاريروالدراسات املطلوبة التي تعدها الجهات املعنية من داخل
وخارج الجهة وضمان خصوصيتها ومراجعتها وعرضها على الوزير/وكيل الوزارة.
اإلشراف على عملية التنسيق مع الجهات املعنية من داخل وخارج الجهة إلعداد كافة
الترتيبات الالزمة لزيارات الوزير/وكيل الوزارة داخل الدولة وخارجها وتغطيتها اعالميا.
اإلعداد لجداول اعمال اللجان واملؤتمرات واالجتماعات التي يشارك فيها الوزير/وكيل
الوزارة وما يتعلق بها من معلومات ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها.
استقبال ومتابعة الشكاوي والتظلمات والتجاوزات الواردة ملكتب الوزير/وكيل الوزارة من
قبل املوظفين والجمهور والرد عليها ورفعها الى الوزير/وكيل الوزارة.
االشراف على حفظ وارشفة كافة امللفات واملحاضر ذات الصلة بأعمال الوزير/وكيل الوزارة
مع ضمان االلتزام بإجراءات سالمة وسرية البيانات وامللفات.
ادارة وتنسيق نشاطات استقبال كبارالزوارمع ضمان االلتزام باإلجراءات والبروتوكول
املتبع في هذا الخصوص.

الهيكل التنظيمي
لوحدة الدعم اإلداري
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حجم الجهة :أكثرمن2000
نوع الدور :مساند

وحدة الدعم اإلداري

•
•

•
•
•

•
•
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اإلشراف على تنظيم وادارة جدول مقابالت واتصاالت الرئيس املباشرداخل
الجهة وخارجها.
اإلعداد لجداول اعمال اللجان واملؤتمرات واالجتماعات التي يشارك فيها
الرئيس املباشروما يتعلق بها من معلومات وبيانات ومتابعة تنفيذ القرارات
والتوصيات الصادرة عنها حسب الجدول الزمني.
اإلشراف على استالم التقاريروالدراسات املطلوبة التي تعدها االدارات املعنية
وضمان سريتها ومراجعتها وعرضها على الرئيس املباشر.
مراجعة القرارات الصادرة من مكتب الرئيس املباشروإحالة املوضوعات
لإلدارات املختصة ومتابعة تنفيذها ورفع النتائج.
االشراف على حفظ وارشفة كافة امللفات واملحاضر ذات الصلة بأعمال الرئيس
املباشرمع ضمان االلتزام بإجراءات سالمة وسرية البيانات وامللفات.
االشراف على اعداد املخاطبات واملراسالت ومتابعة تنفيذها.
التنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية في الجهة اإلتحادية لتقديم كافة أنواع
الخدمات اإلدارية والتنظيمية والفنية ملوظفي الوحدة وبحسب مقتضيات
العمل ،ورفع التقاريرالدورية بذلك للرئيس املباشر.

ولكم جزيل الشكر

@FAHR_UAE
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الموقع اإللكتروني للهيئةwww.fahr.gov.ae :

الموقع االلكتروني لمعارفwww.maaref.ae :
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