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 حلمي صالح   -مدير المديرية:
 األهداف االستراتيجية :  

 .تعزيز نهج اعداد الموازنة الموجهة بالنتائج وترسيخ مبادئ اإلفصاح والشفافية والمساءلة في اإلنفاق العام  .1
 .رفع كفاءة األداء المؤسسي  .2

 

 مؤشر األداء  التنفيذية اإلجراءات النشاط  المديرية  أهداف
  مسؤولية الزمني اإلطار

 لتنفيذ ا
 اإلنجاز  وثائق المطلوبة الموارد

 ء االنتها تاريخ البدء  تاريخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

رفع الجاهزية 
 االلكترونية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اعددددددداد وتنفيددددددذ 
الخطددددط المتعل ددددة 
بحوسددددبة أعمددددا  
الدددددددائرة ورفددددددع 
الجاهزيددددددددددددددددددة 
اإللكترونيدددددددددددددددة 
وتحديدددددددددددددددددددددد 

جددددات مدددد  االحتيا
أنظمدددة المعلومدددات 
والبرمجيدددددددددددددات 

  وتوابعها.
 
 
 
إدامدددددة وتطدددددوير  

أنظمدددة المعلومدددات 
فددددددددي الدددددددددائرة 
وتددددددوفير الدددددددعم 
الفندددددددي لجميدددددددع 
المسددددددددددددتخدمي  
وضددددما  سدددد مة 
 وأم  المعلومات.

 
 
 

تحددددديط وتطددددوير 
الموقدددددددددددددددددددددع 
االلكتروندددددددددددددددي 

 للدائرة.

. متابعة تنفيذ احتياجات  1
الدائرة من األنظمة المحوسبة  
 وأجهزة الحاسوب ولوازمها

 
 
 
 
 
 
 
 

نسبة كفاءة 
وفعالية األنظمة  

العاملة في 
 الدائرة 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/1 31/12 

دير المديرية م
 ورؤساء االقسام

أجهزة حاسوب 

وأنظمة  ولوازمها

 وتطبيقات 

جاهزية عالية في  
البنية التحتية 

 واألنظمة المحوسبة 

. التطوير والمتابعة 2
واإلشراف على األنظمة المالية  

 واإلدارية في الدائرة. 

1/1 31/12 
قسم التحليل  

 والبرمجة

أجهزة حاسوب 

 ولوازمها

بةاألنظمة المحوس  

 عمل األنظمة بكفاءة 

. متابعة أدوات تنفيذ الموازنة 3

)الحواالت، المناقالت، متابعة 
اإلنفاق، األمر المالي العام  

 والخاص(. 

1/1 31/12 
قسم التحليل  

 والبرمجة

أجهزة حاسوب 

 ولوازمها وأنظمة عاملة
 تقارير 

نظام تطوير  متابعة و. 4
 الهواتف 

1/1 31/12 
قسم التحليل  

رمجةوالب  

أجهزة حاسوب 

 ولوازمها وأنظمة 
 تقارير 

متابعة وتطوير نظام التكافل . 5
 االجتماعي

1/1 31/12 
قسم التحليل  

 والبرمجة

أجهزة حاسوب 

 ولوازمها وأنظمة 
 تقارير 

متابعة وتطوير نظام جائزة  . 6
الملك عبد هللا الثاني للتميز 

 (. MSMIالمحوسب )

1/1 31/12 
قسم التحليل  

ةوالبرمج  

أجهزة حاسوب 
دراسة   ولوازمها

 مفصلة

نظام محوسب  

لتوثيق منهجيات  

الدائرة ومؤشرات 

 قياس اآلداء 

متابعة وتطويرالموقع  . 7
 االلكتروني الرسمي للدائرة

1/1 31/12 
قسم التحليل  

 والبرمجة
 الموقع االلكتروني  أجهزة حاسوب 

اإلشراف على نظام  . 8
 االستبانات االلكتروني.

1/1 31/12 
قسم التحليل  

 والبرمجة

إستبانات واجهزة  

 حاسوب 

تقارير تحليل  

 اإلستبانات 

 متابعة وتطوير نظام. 9
 الرزنامة االلكترونية

1/1 31/12 
قسم التحليل  

 والبرمجة

أجهزة حاسوب 

 ولوازمها وأنظمة 
 رسائل تذكيرية 
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 مؤشر األداء  التنفيذية اإلجراءات النشاط  المديرية  أهداف
  مسؤولية الزمني اإلطار

 لتنفيذ ا
 اإلنجاز  وثائق المطلوبة الموارد

 ء االنتها تاريخ البدء  تاريخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رفع الجاهزية 
 االلكترونية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
إدامدددددة وتطدددددوير  

أنظمدددة المعلومدددات 
فددددددددي الدددددددددائرة 

دعم وتددددددوفير الدددددد 
الفندددددددي لجميدددددددع 
المسددددددددددددتخدمي  
وضددددما  سدددد مة 

 وأم  المعلومات
 
 
 
 
 
 
 

ألجهزة تقديم الدعم الفني  .10
الحاسوب وتوابعها وتوفير  

والتطبيقات ونظام االنظمة 
 الحماية. 

 
 
 

نسبة كفاءة 
وفعالية أجهزة 

الحاسوب 
 وتوابعها 

1/1 31/12 
قسم التشغيل 

 والدعم الفني 

أجهزة حاسوب 

 ولوازمها وبرمجيات 
ديمومة عمل 
 األجهزة 

. تقديم الدعم الفني لنظام الـ  11
GFMIS  والهايبريون ونظام

 األرشفة واللوازم وتراسل 
1/1 31/12 

قسم التشغيل 

 والدعم الفني 

أجهزة حاسوب 

  ياتولوازمها وبرمج 

 وانترنت 

ديمومة عمل 
 األجهزة 

لشبكات ل الصيانة الدورية . 12
والمحافظة على   وتوابعها

 .استمرارية عملها

1/1 31/12 
قسم التشغيل 

 والدعم الفني 

 برمجيات و عدة صيانة

Firewall 

Edge and Core 

Switch 

Web filter 

Network Cables 

سالمة وإستمرارية 

 عمل األجهزة

 والشبكة

متابعة تجديد رخص   .13
 البرمجيات واالتفاقيات. 

1/1 31/12 
مدير المديرية 

رؤساء االقسامو  
 مادية وبشرية

ضمان صالحية  

 الرخص 

-. إخراج نسخة من :14  

قانون الموازنــة للــوزارات  •
ــدات  ــدوائر والوحــــ والــــ
الحكومية باللغة اإلنجليزية 

 .2022لعام 

نظام تشكيالت الوزارات  •
والدوائر والوحدات  

 . 2022الحكومية لعام 

مشروع قانون الموازنة  •
للوزارات والدوائر  

والوحدات الحكومية باللغة  
 . 2023العربية لعام 

 

قانون الموازنة للوزارات   •
والدوائر والوحدات  

الحكومية باللغة العربية  
 . 2023لعام 

 
 
 
 
 
 

نسبة اإللتزام  
في إصدار 
 الت ارير 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

عند صدور  

 القانون

 

 

1/1 

 

 

1/7 

 

 

 

1/12 

 

 

30/6  

 

 

 

30/6  

 

 

30/11  

 

 

 

لحين صدور  

 القانون

قسم التحليل   

 والبرمجة

أجهزة حاسوب 

ولوازمها وطابعات  

 وورق

 
نسخة القانون باللغة  

 اإلنجليزية
 
 

نسخة نظام 

 التشكيالت 

 

نسخة مشروع  

 القانون

 
 

نسخة القانون باللغة  

 العربية
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 مؤشر األداء  التنفيذية اإلجراءات النشاط  المديرية  أهداف
  مسؤولية الزمني اإلطار

 لتنفيذ ا
 اإلنجاز  وثائق المطلوبة الموارد

 ء االنتها تاريخ البدء  تاريخ

 
 
 
 
 
 
 

المحافظددة علدد  
بيئددددة معرفيددددة 
إلكترونيدددددددددددة 

 آمنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إدارة وتطبيددددددددددق 
اسددددددددددددتراتيجيات 
الحكومدددددددددددددددددددة 

اإللكترونيددة ضددم    
نطدددددددداق عمدددددددد  

 الدائرة.
 
 

ــدار 15 ــي اصـ ــاركة فـ . المشـ
ــالل ت ــن خـ ــاز مـ ــارير االنجـ قـ

اصـــــدار تقـــــارير المواقـــــف 
 المالية الشهرية

 
 
 
 
 
 
 

نسبة أعمال  
ي الدائرة الت

 تمت حوسبتها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نسبة إنجاز 
عمليات النسخ 
اإلحتياطي 
 الشهري 

1/1  31/12  
قسم التحليل  

 والبرمجة

أجهزة حاسوب 

 ولوازمها وأنظمة 

 تقارير 

 

. إصــــــــدار التقــــــــارير 16

الخاصــــــة لــــــدعم متخــــــذ  

 القرار.

1/1  31/12  
قسم التحليل  

 والبرمجة

أجهزة حاسوب 

 ولوازمها

. انشـــــاء نظـــــام جديـــــد 17
 جازات والمغادرات" "اال

1/1 6/30 
قسم التحليل  

 والبرمجة

أجهزة حاسوب 

 ولوازمها وأنظمة 

. انشــــاء نظــــام جديــــد " 18
 النشاط االجتماعي " 

1/1 6/30 
قسم التحليل  

 والبرمجة

أجهزة حاسوب 

 ولوازمها وأنظمة 

ــانون 19 ــروع القـ ــر مشـ . نشـ
ــانون الموازنـــــة العامـــــة  وقـــ
ــاللغتين  ــكيالت بـــــــ والتشـــــــ

ــدائرة علــى  وأنشــطة ــار ال وأخب
ــمي  ــع اإللكترونـــي الرسـ الموقـ

 للدائرة.

1/1  31/12  
قسم التحليل  

 والبرمجة

أجهزة حاسوب 

 ولوازمها

بيانات محدثة على  
 الموقع

. متابعــــــــة مبــــــــادرات 20 

 برنامج الحكومة اإللكترونية
1/1  31/12  

قسم الحكومة  

 االلكترونية

أجهزة حاسوب 

 وبرمجيات 

ت دائــــرة . تحــــديا بيانــــا21

الموازنـــة العامـــة علـــى بوابـــة 

 الحكومة اإللكترونية.

1/1  
31/12 /

2021 

قسم الحكومة  

 االلكترونية

أجهزة حاسوب 

 وبرمجيات 

. نشــــر رســــائل توعويــــة 22

بشـــكل مســـتمر ودائـــم ضـــمن 

 بوابة الحكومة االلكترونية

1/1  31/12  
قسم الحكومة  

 االلكترونية

أجهزة حاسوب 

 وبرمجيات 
 رسائل توعوية

إدامدددددة وتطدددددوير 
أنظمدددة المعلومدددات 
فددددددددي الدددددددددائرة 
وتددددددوفير الدددددددعم 
الفندددددددي لجميدددددددع 

أخـــذ النســـي االحتياطيـــة .23

مــن قواعــد البيانــات وملفـــات 

األنظمــة العاملــة والتمكــد مــن 

ســـــــالمة عمليـــــــة النســـــــي 

 االحتياطي.

1/1  31/12  
قسم التشغيل 

 والدعم الفني 

زين برنامج أشرطة تخ

Backup 

أجهزة حاسوب 

 ولوازمها

نسي إحتياطية من 

البيانات في مكان 

 آمن
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 مؤشر األداء  التنفيذية اإلجراءات النشاط  المديرية  أهداف
  مسؤولية الزمني اإلطار

 لتنفيذ ا
 اإلنجاز  وثائق المطلوبة الموارد

 ء االنتها تاريخ البدء  تاريخ

المسددددددددددددتخدمي  
وضددددما  سدددد مة 

 وأم  المعلومات
 

. متابعـــة مـــنا صـــالحيات 24

المســــتخدمين علــــى األنظمــــة  

 المحوسبة العاملة واألجهزة.

 
 
 
 

نسبة فاعلية 

آلية أم   

وسرية 

 المعلومات

 

1/1  31/12  

قسمي التحليل  

والبرمجة 

والتشغيل 

 والدعم الفني 

أجهزة حاسوب 

 برمجيات 

وصول المستخدم  

ب إلى االنظمة حس

 الصالحية الممنوحة

ــة 25 ــوفير الحمايــــــــ . تــــــــ

ــزة  ــات وأجهــــــــ للمعلومــــــــ

ــية  ــوادم الرئيس ــوب والخ الحاس

 والشبكات.

1/1  31/12  
قسم التشغيل 

 والدعم الفني 

أجهزة حاسوب 

 ولوازمها وبرمجيات 

شبكة حاسوب  

 محمية وآمنة 
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 المخاطر  سج 

 منها  الوقاية إجراءات  ة المحتمل المخاطر  المديرية  أهداف  االستراتيجية  األهداف
 
 
 

تعزيز نهج اعداد  
الموازنة الموجهة  

بالنتائج وترسيخ مبادئ  
والشفافية    اإلفصاح 

والمساءلة في االنفاق  
 العام 
 
 
 
 
 
 
 
 

رفع كفاءة األداء  
 ي المؤسس

 رفع الجاهزية األلكترونية 

 ف دا  وتسرب البيانات 

 وخارجيا يومي وحفظه داخليا (Backup) . وجود نظام1
 .(UPS) توفر .2
 . وجود أنظمة إنذار حريق. 3
 Access control .. حصر الص حيات م  خ   4
. تطبيق السياسات الوطنية ألم  وحماية المعلومات ومدونة السلوك  5

 الوظيفي. 

 تعط  أجهزة الحاسوب والخوادم 
. وجود ع ود صيانة لألجهزة واالرتباط المباشر مع مركز تكنولوجيا  1

 الوطني.المعلومات 

 . االرتباط المباشر مع مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.  1 اختراق نظام الحماية 

المحافظة عل  بيئة معرفية  
 إلكترونية آمنة 

 ف دا  وتسرب البيانات 

 وخارجيا. يومي وحفظه داخليا (Backup) . وجود نظام1
 .(UPS) . توفر2
 . وجود أنظمة إنذار حريق. 3
 Access control .م  خ    .حصر الص حيات4
. تطبيق السياسات الوطنية ألم  وحماية المعلومات ومدونة السلوك  5

 الوظيفي 

 تعط  أجهزة الحاسوب والخوادم 
. وجود ع ود صيانة لألجهزة و االرتباط المباشر مع مركز تكنولوجيا 1

 .المعلومات الوطني

 كز تكنولوجيا المعلومات الوطني.االرتباط المباشر مع مر1 اختراق نظام الحماية 

 

 معرفة  مدير مديرية الحاسوب وال               

  حلمي صالح    خالد عابدي    كرم البطوش   محمد الهباهبة   محمد عفيف   كوثر نوف   


