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   سامر الرجوب  -مديرالمديرية :

   -األهداف االستراتيجية: 

 رفع كفاءة األداء المؤسسي . 1

 .المواءمة بين الموارد البشرية واألدوار والمهام المؤسسية ضمن الموارد المالية المتاحة .2

 وثائق اإلنجاز  الموارد المطلوبة  مسؤولية التنفيذ اإلطار الزمني مؤشرات  اإلجراءات التنفيذية النشاط  أهداف المديرية 

تاريخ  قياس األداء 
 البدء 

تاريخ 
 االنتهاء 

 
 

إدارة الموارد 
 المالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
اعدددداد الموازندددة . 1

متابعدددددة والسدددددنوية 
تنفيذها بما يتوافق مد  

وبالغدددات توجهدددات 
الحكومدددددة ب فددددد  

 وترشيد اإلنفاق.

الدددائر   موازنددةد مشددرو  اعدددا.1

 .السنوي
درجددددة االلتددددزا  ب ددددانو  

 الموازنة العامة. 
 1/7 30/9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

قسمممم الرواتمممب 
 والنفقات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بشرية،معرفية،  
 ت نية 

 الدائر  موازنة

فصد   الموازنةقانو  متابعة تنفيذ  .2

اعددداد االمددر /دائددر  الموازنددة العامة
  .المالي

بشرية،معرفية،   ربعي ربعي
 ت نية 

الموقددددف المددددالي، االمددددر 
 المالي

بشرية،معرفية،   شهري شهري .اعداد الحواالت المالية.3
 ت نية 

الحوالددددة الماليةنمسددددتندات 
 الصرف

مثد  ت ريدر   اعداد الت ارير المالية.4

اسددددتهالق ال رطاسددددية واالحبددددار 
 وتجديد الع ود السنوية.

بشرية،معرفية،   سنوي سنوي
 ت نية 

 الت ارير المالية المطلوبة

 
متابعدددة حركدددات  .2

قس  المدوارد البشدرية 
التددي لهددا أثددر مددالي 
 على نظا  الرواتب

اعداد كشوفات الرواتدب الشدهرية .1

حركات الزياد  او االقتطدا  وعكس  
 .المحوسبالرواتب نظا  على 

المعددامالت التددي تدد  ة نسددب 
تصددددددويبها مدددددد  عدددددددد 

 .المعامالت المدق ة الكلية
 
 
 
 

)مؤشدددددددر أداء للرقابدددددددة 
 الدا لية(

بشرية،معرفية،   شهري شهري
 ت نية 

 كشوفات الرواتب الشهرية

اعداد كشدوفات المكافد   الشدهرية .2

 ظددددا  ن علددددى  الحركدددداتوعكددددس 
 .المحوسبالرواتب 

بشرية،معرفية،   شهري شهري
 ت نية 

 كشوفات المكاف   الشهرية

% 5اعددداد كشددوفات مكافدد   ا  .3

وبددد  االقتندداء والتددن الت وعكددس 
الرواتدددب علدددى نظدددا  الحركدددات 
 .المحوسب

بشرية،معرفية،   شهري شهري
 ت نية 

% 5كشددددوفات مكافدددد   ا  

 وبد  االقتناء والتن الت

احتسدددداب اقتطاعددددات ال ددددما  .4

االجتماعي حسدب ال دانو  المعمدو  
الرواتددب  بددو وعكسددها علددى نظددا 

 المحوسب.

بشرية،معرفية،   شهري شهري
 ت نية 

كشددف اقتطاعددات اال ددما  
 االجتماعي
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 وثائق اإلنجاز  الموارد المطلوبة  مسؤولية التنفيذ اإلطار الزمني مؤشرات  اإلجراءات التنفيذية النشاط  أهداف المديرية 

تاريخ  قياس األداء 
 البدء 

تاريخ 
 االنتهاء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الموارد إدارة  

 المالية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لتدددد مي  احتسدددداب اقتطاعددددات ا.5

حسب ال انو  المعمو  بدو   الصحي  
الرواتددددب  وعكسددددها علددددى نظددددا 

المحوسب وارسالها ل باط االرتباط 
ليددت  عكسددها علددى منصددة التدد مي  

 الصحي .

  شهري شهري
 
 

قسمممم الرواتمممب 
 والنفقات

بشرية،معرفية،  
 ت نية 

التددد مي  كشدددف اقتطاعدددات 
 الصحي.

اعدددداد كشدددوفات مكافددد   التميدددز .6

 علددددى نظددددا  الحركدددداتوعكدددس ا
 الرواتب المحوسب.

بشرية،معرفية،   شهري شهري
 ت نية 

 كشوفات مكاف   التميز

 
اعدددداد مسدددتندات  .3

الرواتدددب والمكافددد ت 
 والفواتير.

.ت ديددة النف  ددات والرواتددب علددى 1

وإصدددار مسددتندات  GFMISنظددا  

 الصرف.

المعددامالت التددي تدد  ة نسددب 
تصددددددويبها مدددددد  عدددددددد 

 المعامالت المدق ة الكلية
 

مسممماهمة مرمممادر نسمممبة 

الطاقممممة المتجممممددة مممممن 

إجممممالي فممماتورة الطاقمممة 

 )استراتيجي(

بشرية ،معرفية ،   مستمر مستمر
 ت نية، مالية

 مستندات الصرف

أي مهددا  و أعمددا  أ ددر  يكلددف .2

بها ال س  م   دال  المددير المباشدر 
 او عطوفة المدير العا .

بشرية،معرفية،   مستمر مستمر
 ت نية 

المهمدددة او سدددب طبيعدددة ح
 العم 

تددددقيق التسدددويات  .4

وال الصات الشدهرية 
البنكيددددددة للنف ددددددات 

 واالمانات

كشدددددوفات اقتطاعدددددات  .سددددحب1

اعددداد مسددتندات صددرف واألمانددات 
اقتطاعدددات االماندددات علدددى نظدددا  

GFMIS   

  شهري شهري
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرندوق  قسم

بشرية،معرفية،  
 ت نية 

 الكتب الصادر / الوارد  

نسبة كشوفات حساب البندق  اعداد التسوية البنكية الشهرية.2
غيددر المطاب ددة مدد  كشددف 

 حساب الدائر 

بشرية،معرفية،   يومي يومي
 ت نية 

 كشف مستندات الصرف 

اعداد التحاويد  ال اصدة برواتدب .3

والمكافدددد ت  المددددوظفي  الشددددهرية
 والفواتير.

 
 
 
 
 
 

نسددددبة الشدددديكات المبطلددددة 
والمسدددتبدلة مددد  إجمدددالي 

بشرية،معرفية،   شهري شهري
 ت نية 

 كشوفات التسوية الشهرية

بشرية،معرفية،   شهري شهري . اعداد طلب الس وف المالية.4
 ت نية 

كشددف التحاويددد  الشدددهري 
 للرواتب

النف ات /اقتطاعات إصدار شيكات .5

 األمانات.
 

بشرية،معرفية،   شهري شهري
 ت نية 

كشددددف شدددديكات النف ددددات 
 المطلوبة
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 وثائق اإلنجاز  الموارد المطلوبة  مسؤولية التنفيذ اإلطار الزمني مؤشرات  اإلجراءات التنفيذية النشاط  أهداف المديرية 

تاريخ  قياس األداء 
 البدء 

تاريخ 
 االنتهاء 

 
 
 
 
 
 
 

حماية أرول 
الدائرة  

والمحافظة عليها  
وتأمين الريانة  

 .الالزمة لها
 
 
 
 
 
 

تحسين الخدمات  
اإلدارية المقدمة  

 للموظفين 
 
 
 
 
 
 
 

 الشيكات الصادر  
 

لتغطية النف ات صرف سلفة مالية  .6

النثريددة المتكددرر  حسددب التعليمددات 
 واالنظمة 

بشرية،معرفية،   مستمر مستمر
 ت نية 

حسدددب طبيعدددة المهمدددة او 
 العم  

يكلددف أي مهددا  و أعمددا  أ ددر  .7

بها ال س  م   دال  المددير المباشدر 
 او عطوفة المدير العا .

بشرية،معرفية،   الرندوق  قسم مستمر مستمر
 ت نية 

كسددف شدديكات اقتطاعددات 
 االمانات المطلوبة 

لمراسددالت امتابعددة .1

الرسدددددمية الدددددوارد  
والصددددادر  وحفددددظ 
الوثددائق الرسددمية فددي 

 الديوا  وأرشفتها 
 
 

بالملفات  .1 قائمة  وتحديد  اعداد 

   .الجديد  م  تصنيفها
 

 
 
 
 

نسبة ر ى المدوظفي  عد  
 قس  الديوا  

بشرية ،معرفية ،   قسم الديوان  سنوي  سنوي 
 ت نية،مالية 

 تجديد الملفات

  يومي يومي اليومي مراجعة البريد .2
 
 
 
 
 
 

 الديوان قسم

بشرية ،معرفية ،  
 ت نية،مالية 

وثددائق توزيدد  البريددد علددى 
 المعنيي   

الرسمية  .3 المراسالت  متابعة 

 الوارد  والصادر   للدائر  وأرشفتها  

بشرية ،معرفية ،   يومي يومي
 ت نية،مالية 

كشدددف الصدددادر والدددوارد 
 اليومي

الحددددددواالت الماليددددددة رشددددددفة ا.4

 والمناقالت وكتب االلتزا 
بشرية ،معرفية ،   شهري  شهري 

 ت نية،مالية 
كشدددف بالوثدددائق التدددي تددد  
أرشددددفتها مدددد  حددددواالت 

 ومناقالت وكتب التزا 

البريد .2 توزي   تامي  

اليددددددومي وتوزيدددددد  
مطبوعات الدائر  الى 

 الجهات المعنية

تدددامي  توزيددد  البريدددد اليدددومي .1

الدائر  الى الجهات ذات الصادر م   
مددد   دددال  نظدددا  تراسددد   العالقددة

 اإللكتروني.

بشرية ،معرفية ،   يومي يومي
 ت نية،مالية 

 علددى البريددد توزيدد  كشددف
 المعنيي 

أي مهددا  و أعمددا  أ ددر  يكلددف .2

بها ال س  م   دال  المددير المباشدر 
 او عطوفة المدير العا .

  معرفية،  بشرية، 31/12 1/1
 ت نية 

حسدددب طبيعدددة المهمدددة او 
 العم .

طباعددة المددذكرات .1

 الرسمية 
 
 
 

طباعدددددة الكتدددددب الرسدددددمية و .1

 المذكرات الدا لية

نسبة ر ى  الموظفي  عد  
 قس  الطباعة

بشرية،معرفية،   قسم الطباعة  مستمر 1/1
 ت نية 

اتما  عملية الطباعة بالوقت 
 المحدد  والمذكرات

 قدانو  الموازندة وطباعة مشرو   .2

موازنددات قددانو  مشددرو  ووالعامددة 
الوحدات الحكومية ومشرو  ونظدا  

نسددددبة االلتددددزا  باإلطددددار 
الزمنددددي لطباعددددة قددددانو  
الموازندددة العامدددة وقدددانو  

بشرية،معرفية،   موظفي المطبعة  مستمر 15/10
 ت نية 

 طباعة المشرو  وال انو 
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 وثائق اإلنجاز  الموارد المطلوبة  مسؤولية التنفيذ اإلطار الزمني مؤشرات  اإلجراءات التنفيذية النشاط  أهداف المديرية 

تاريخ  قياس األداء 
 البدء 

تاريخ 
 االنتهاء 

 
 
 
 
 
 
 

حماية أرول 
الدائرة  

والمحافظة عليها  
وتأمين الريانة  

 .الالزمة لها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التشدددكيالت الوظدددائف للددددوزارات 
 والدوائر والوحدات الحكومية.

موازنددددددددات الوحدددددددددات 
الحكوميددددددددة وجددددددددداو  
طباعددة أي دليدد  او وثي ددة حسددب .3 التشكيالت ودلي  المواط 

توجيهات المددير المباشدر او المددير 
 العا  لمصلحة العم .

  

تسلي  وتامي  البريدد الرسدمي مد  .4

 .وإلى الجهات الرسمية 

نسددبة االلتددزا  ب ددط سددير 
 الحركة

بشرية،معرفية،   قسم الحركة  مستمر 1/1
 ت نية 

 إرساليات البريد

حمايدددددة أصدددددو  .1

الددددائر  والمحافظددددة 
الصيانة  وت مي   عليها 

 الالزمة لها

المحافظدددة علدددى مبندددى الددددائر  .1

 الالزمة لووإجراء الصيانة 

نسدددددبة إنجددددداز الصددددديانة 
 المطلوبة للمركبات سنويا  

بشرية،معرفية،   قسم الريانة  مستمر 1/1
 ت نية 

 طلبات الصيانة

االشددددددددددددددددراف .2

والرقابددةعلى اللددواز  
والمشددتريات ومتابعددة 

 ت مينها.

. تجديددد ع ددود الصدديانة لماكنددات 1

 وأجهز  المطبعة .

 
كمية الورق التي تم إعمادة 

 )استراتيجي(تدويرها 

نسبة مطاب دة بياندات بطاقدة 
الصددددنف مدددد  الم ددددزو  
)ت دددارير وزيدددارات وحدددد  

 الرقابة الدا لية(
 

درجة ر ا المدوظفي  عد  
 قس  اللواز  والمشتريات

  سنوي سنوي
 
 
 
 
 
 
 
 

 شددترياتمال قسدد 
 واللواز 

 
المشدتريات  لجنة 

 المحلية
 

 لجنةاالستال 

بشرية ،معرفية ،  
 ت نية،مالية 

وثائق ع ود الصيانة التي ت  
 تجديدها

لمصدداعد لتجديددد ع ددود الصدديانة .2

 .التصويراالت والم اس  و

    

تجديد ع ود ال دمات االنترندت و .3

است ددافة الموقدد  اإللكترونددي مدد  
 دمات الفلتر   وصيانة نظا  الددوا  
 ونظددا  األرشددفة ونظددا  االوراكدد  

 وع د ن   البريد.

بشرية ،معرفية ،   سنوي سنوي
 ت نية،مالية 

وثائق ع ود ال ددمات التدي 
 ت  تجديدها

تجديد ع ود  ددمات نظافدة مبندى .4

الدددائر  و  دددمات االمدد  والحمايددة 
للمبندددى و  ددددمات تدددوفير الميدددا  

 الشرب

بشرية ،معرفية ،   سنوي سنوي
 ت نية،مالية 

وثائق ع ود ال دمات  التدي 
 ت  تجديدها

 عددداد  طددة الشددراء السددنوية وا. 5

المشددددتريات مددد  اللددددواز   تددد مي 
 الم تلفة 

بشرية ،معرفية ،   شهري شهري
 ت نية،مالية 

 االد ا  مستندات

بشرية ،معرفية ،   يومي يومي صرف اللواز  للموظفي  .6
 ت نية،مالية 

 طلبات اللواز 

نسددبة تكلفددة المددواد التالفددة إدار  الم ددددزو  والمسددددتودعات .7
غير المستهلكة إلدى إجمدالي 

بشرية ،معرفية ،   يومي يومي
 ت نية،مالية 

ت دددارير االتدددالف نصدددف 
 سنوي
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تاريخ  قياس األداء 
 البدء 

تاريخ 
 االنتهاء 

 
 
 
 
 
 

إدارة وتخطيط  
 الموارد البشرية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حسددب تعليمددات نظددا  المشددتريات 
 الحكومية.

المددددواد غيددددر المسددددتهلكة 
 بالمستودعات

 يكلددف أ ددر  أعمددا  و مهددا  أي.8

 المباشدر  المددير   دال   م   ال س   بها
 .العا  المدير عطوفة او

 او المهمدددة طبيعدددة حسدددب
 .العم 

بشرية ،معرفية ،   31/12 1/1
 ت نية،مالية 

 او المهمدددة طبيعدددة حسدددب
 .العم 

 
 
 
 
 
 
 
اعدددددداد وتنفيدددددذ  .1

حركددددددات جدددددددو  
 تشكيالت الوظائف

 

تشدكيالت الوظدائف   إعداد جددو .1

 .ال اصة بالدائر 
نسددددبة حركددددات جددددددو  
التشكيالت المنجز  إلى عدد 
براءات التشكيالت الصادر  

 لك  حركة

  سنوي سنوي
 

قسدددد  المددددوارد 
 البشرية

 جدو  تشكيالت الوظائف معلومات الموظفي 

الترفيددد  اعدددداد وتنفيدددذ حركدددات .2

 الوجوبي والجوازي تعدي  األو ا 
 للموظفي .

نسبة الترفيعات إلى إجمدالي 
الموظفي  مم  تنطبق عليه  

 الشروط

قدددرارات الترفيددد  وقدددرار  معلومات الموظفي  سنوي سنوي
 الو  تعدي  

اعداد وتنفيذ براءات  الزيادات  .3

 السنوية للموظفين المستحقين. 
نسبببة المببوظفين الحا ببلين 
على الزيبادات السبنوية مبن 
إجمبببببببببالن المبببببببببوظفين 

 المستحقين للزيادة

  سنوي سنوي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قسببببم المببببوارد 
 البشرية 

 
 
 
 

لجنببببة المببببوارد 
 البشرية

مذكرة الموافقة  
 على الزيادة

 الزيادة السنويةبراءة 

القيام بإجراءات تعيين الموظفين  .4

 الجدد 

نسبة شاغلي الوظائف الفنية 
المت صصددة إلددى الوظددائف 

 )استراتيجن( المساند 

نماذج التعيين  سنوي سنوي
 المعتمدة 

قرار التعيين وكتاب مباشرة 
 العمل

 نسبة االنفكاك المؤقت لقيام بإجراءات تقاعد الموظفينا.5
نسبة الموظفين المنفكين عن 

 العمل بشكل دائم

نماذج التقاعد  سنوي سنوي
 المعتمدة 

ببببببراءة الذمبببببة الدا ليبببببة 
 وال ارجية

تجديد عقود الموظفين بموجب  .6

 عقد فئة ودرجة 

نماذج العقود   سنوي سنوي عدد العقود التن تم تجديدها
 المعتمدة 

عقببد موقبب  مببن الموظبب  
 ومن اإلدارة العليا

تجديد عقود الموظفين بموجب  .7

 عقد شامل كافة العالوات 

نماذج العقود   سنوي سنوي عدد العقود التن تم تجديدها
 المعتمدة 

عقببد موقبب  مببن الموظبب  
 ومن الوزير

 
 ت يي  اآلداء السنوي.2

 . تدريب الموظفي و

توزيددد  ومتابعدددة سدددجالت اآلداء .1

 للموظفي  والت يي  السنوي
 

نسددددبة االلتددددزا  بالجدددددو  
الزمني لمتابعة تنفيدذ الت يدي  

 السنوي للموظفي  

نماذج سجالت   سنوي سنوي
 اآلداء

ت يدددي  اآلداء السدددنوي لكددد  
 موظف

 تحديددددد اإلحتياجددددات التدريبيددددة.2

 واعداد ال طة التدريبية للموظفي .

العرو  الوارد    سنوي سنوينسبة الموظفين المشاركين 
م  الجهات  

كتددب ومددذكرات المشدداركة 
 للموظفي 
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 وثائق اإلنجاز  الموارد المطلوبة  مسؤولية التنفيذ اإلطار الزمني مؤشرات  اإلجراءات التنفيذية النشاط  أهداف المديرية 

تاريخ  قياس األداء 
 البدء 

تاريخ 
 االنتهاء 

 
 

إدارة وتخطيط  
 الموارد البشرية

 
 

بممممممممالبرامب التدريبيممممممممة  

 )أستراتيجي(

المانحة، كشف  
 الترتيب التنافسي

جببببائزة الموظبببب  .3

المثببببالن والموظبببب  
 المتميز

متابعة إجراءات مشاركة  .1

الموظفين فن جائزة الموظ   
 المثالن

تاريخ تسليم الملفبات حسبب 
التبباريخ المعتمببد فببن تعمببيم 

 ديوان ال دمة المدنية 

ملفات اإلشتراك   سنوي سنوي
بالجائزة ونماذج  
 الترشيح

كتبباب مببن ديببوان ال دمببة 
 المدنية بالفائزين بالجائزة

متابعة إجراءات مشاركة  .2

الموظفين فن جائزة الموظ   
 المتميز 

تاريخ تسليم الملفبات حسبب 
التبباريخ المعتمببد فببن تعمببيم 

 ديوان ال دمة

رئببيو ومببوظفن  سنوي سنوي
قسببببم المببببوارد 

 البشرية، 
 اللجنة المشكلة

ملفات اإلشتراك  
بالجائزة ونماذج  
 الترشيح

كتببباب مبببن مركبببز الملبببك 
عببببببدا الثبببببانن للتميبببببز 

 بالفائزين

بطاقبببببة يث دتحببببب.4

 الموظ  اإللكترونية

التحديث المستمر على بطاقة  .1

الموظ  اإللكترونية على نظام  
 ال دمة المدنية المحوسب. 

عبببدد البطاقبببات التبببن تبببم 
تحديثها إلكترونياً نسببة إلبى 

 عدد الموظفين

ضببابط اإلرتببباط  سنوي سنوي
 م  ديوان ال دمة 

المعلومات من  
 الل ملفات  
 الموظفين

تقريببر مببن نظببام البطاقببة 
 يوض  فن مل  الموظ .

الموظفين على نظام  رحيل بيانات .2

 شؤون الموظفين 

نسبة التطابق بين اإلجازات 
المد لة على نظبام المبوارد 
 البشرية واإلجازات الفعلية

رئببيو ومببوظفن  يومن يومن
قسببببم المببببوارد 
 البشرية 

نظام شؤون  
الموظفين  
 المحوسب 

التقببببارير ال ببببادرة عببببن 
 النظام

حفظ األوراق التن تتعلق  .3

الملفات وتحديثها  بالموظفين فن 
 وقت الحاجة 

رئببيو ومببوظفن  سنوي سنوي 
قسببببم المببببوارد 
 البشرية

األوراق ال ا ة  
 بالموظفين

 ملفات الموظفين الورقية

تر يد االجازات والمغادرات  .4

اليومية ومتابعة كشو  دوام  
 الموظفين اليومية. 

قسببببم المببببوارد  يومن يومن تقرير وحدة الرقابة الدا لية
 البشرية 

نظام  الدوام  
وشؤون الموظفين  
 المحوسب 

بيانات الموظفين على نظبام 
 شؤون الموظفين المحوسب. 

اعداد  طة االحالل والتعاقب  .5

 الوظيفن 

قسببببم المببببوارد  سنوي سنوي اعداد ال طة
 البشرية

نماذج اعداد  طة  
االحالل والتعاقب  

 الوظيفن 

 طبببة التعاقبببب واالحبببالل 
 الوظيفن

تجديد االجازات السنوية بدون  .6

 راتب وعالوات. 

قسببببم المببببوارد  سنوي سنوي نسبة المنفكين انفكاك مؤقت
 البشرية

كرات والكتب  ذالم
 الرسمية 

الكتببب الرسببمية بالموافقببة 
 على االجازة بدون راتب

 يكلددف أ ددر  أعمددا  و مهددا  أي.7

 المباشدر  المددير   دال   م   ال س   بها
 .العا  المدير عطوفة او

 او المهمدددة طبيعدددة حسدددب
 .العم 

قسببببم المببببوارد  31/12 1/1
 البشرية

بشرية ،معرفية ،  
 ت نية،مالية 

 او المهمدددة طبيعدددة حسدددب
 .العم 
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 سجل المخاطر 

 إجراءات الوقاية منها  المخاطر المحتملة  أهداف المديرية  األهداف االستراتيجية 

 .رف  كفاء  األداء المؤسسي.1
 

المواءمة بي  الموارد البشرية .2

واألدوار والمهددددا  المؤسسددددية 
  م  الموارد المالية المتاحة.

 
إدار  أنشددددددطة المددددددوارد .1

 المالية.
 

حمايددددة أصددددو  لدددددائر  .2

والمحافظدددة عليهدددا وتددد مي  
 الصيانة الالزمة لها

 
وت طدددديط المددددوارد  إدار .3

 البشرية
تحسددي  ال دددمات اإلداريددة .4

 للموظفي الم دمة 

 .  التأكد باستمرار من عمل محوالت الكهرباء • انقطاع الكهرباء المفاجئ

 .اجراء عقود  يانة للمبنى حيث لزم االمر • عدم وجود ال برة الكافية للتعامل م  المشاكل الفنية

 قسام , طط طوارئ .التنسيق بشكل دائم بين اال • عدم توفر الم   ات فن الوقت المناسب

 تجهيز وتدريب ال   الثانن  . تدوير العمل, • وجود كادر مدرب فن الوقت الالزمعدم 

 .انجاز العمل يدوياً اذا كان هنالك ضرورة ق وى • GFMISنظام  تعطل

غياب رئيو قسم ال ندوق فن وقت الحاجة النجبباز 
 مهام ضرورية 

توفير بديل لببرئيو قسببم ال ببندوق مهيببأ مببن  ببالل  طببة االحببالل  •
 .الوظيفن

 .اجراء عقد  يانة للنظام • نظام االرشفة االلكترونية تعطل

عقببد اتفاقيببة مبب  شببركة البريببد االردنببن لتببامين البريببد المسببتعجل  • عدم القدرة على تامين البريد فن الوقت المحدد 
 .والرسمن

 .تامين البريد من  الل الدائرة لمكتب الوزير ورئاسة الوزراء •
 

عقود ال يانة او ال دمات وعدم تجديببدها فببن انتهاء  
 الوقت الالزم م  الحاجة الماسة إليها .

إضافة بنببد فببن اتفاقيببات العقببود يتببيح للببدائرة تمديببد ال ببدمات لمببدة  •
 .شهرين

 الفبباتورة  ت فببيض,  الكميات   فض,    النفقات  ت فيض
 .بدائل عن البحث, االسعار  ت فيض م 

 .الم   ات توفر عدم م   االسعار ارتفاع •

اإلسببتفادة مببن العببروض الببواردة مببن الجهببات المانحببة ب  ببو   • عدم وجود  طة التدريب السنوية
 .تدريب الموظفين

 


