
100

50.00%

%1:020.00الهدف االستراتيجي 

%25.00.تطوير شبكة الطرق اإلقليمية والرئيسية في قطاع غزة  · :1 الهدف الرئيس ي 

%100.00. تطوير شبكة الطرق اإلقليمية والرئيسية في قطاع غزة :1الهدف الفرعي 

%100.00 لمشاريع الطرقGISاستكمال تجهيز قاعدة بيانات مرتبطة ب  : 1البرنامج 

خارجيداخلي

 بالبيانات الالزمة والخرائط المتوفرةGISتزويد وحدة 
مجموعة البيانات 

والخرائط
GIS1140%لجنة اإلدارة العامة للطرق1

تصميم برنامج ابتدائي
نسخة تجريبية من 

البرنامج
GISلجنة 1

اإلدارة العامة 

للطرق
1140%

GISلجنة 1لقاء تقييميتجربة البرنامج بشكل أولي
اإلدارة العامة 

للطرق
1

يتطلب تشغيل  

  و GISمهندس 

مبرمج

110%

اجراء التعديالت والتحديثات الالزمة واطالق البرنامج 

بشكل نهائي
نسخة نهائية من 

البرنامج
GISلجنة 1

اإلدارة العامة 

للطرق
1110%

%75.00إنشاء وإعادة إعمار وتأهيل املنشآت واملرافق الحكومية  ·:2 الهدف الرئيس ي 

%100.00متابعة إنشاء وإعادة إعمار وتأهيل املنشآت واملرافق الحكومية :1الهدف الفرعي 

%100.00(حسب الحاجة والطلب)تقديم الدعم الفني والخدمات االستشارية للجهات المختلفة  : 1البرنامج 

األنشطة

خارجيداخلي

تقديم الدعم الفني والخدمات االستشارية للوزارات 

والمؤسسات الحكومية
عدد الجهات، عدد 

المشاريع، تقارير فنية
2222اإلدارات الفنية8

يشمل التخطيط 

والتصميم 

واإلشراف

135%

24242424اإلدارات الفنية96عدد االجتماعاتالمشاركة في اللجان الخارجية الفنية الدائمة

اللجان الدائمة 

لجنة البنية التحتية )

الحكومية، الفنية 

لألراضي، اللجنة 

المركزية، 

العطاءات 

(الحكومية

120%

المشاركة في اللجان الطارئة الفنية المختلفة مع الوزارات 

والمؤسسات
عدد اللجان، محاضر 

اجتماعات
%5555115اإلدارات الفنية20

طرح العطاءات للوزارات والمؤسسات الحكومية 

واستكمال إجراءات البت والترسية
عدد العطاءات، قيمة 

العطاءات، تقارير
العطاءات المركزية4

اإلشراف 

والمتابعة، األبنية 

والمرافق

1111115%

التوسية، )تقديم الدعم الفني الخاص بأعمال اآلليات 

(..اإلزالة، النقل،
عدد ساعات عمل 

اآلليات
%3000300030003000110اآلليات والورش4

-2-1)األولوية 

3)
%نسبة اإلنجاز%الوزن النسبي  4ر3ر2ر

$التكلفة 
مالحظات

مالحظات
-2-1)األولوية 

3)
%نسبة اإلنجاز%الوزن النسبي  مؤشر األداء

الهدف 

المرجو
4ر3ر2ر1رالجهة المساندةالجهة المسئولة

$التكلفة 

2020 واإلسكان العامة األشغال لوزارة التشغيلية الخطة

مؤشر األداء
الهدف 

المرجو
1رالجهة المساندةالجهة المسئولة

تنظيم  وتخطيط وتطوير قطاع اإلسكان والبنية التحتية لشبكات الطرق اإلقليمية واملرافق العامة: الهدف العام للوزارة 

(تطوير البيئة املكانية واالرتقاء بمرافق البنية التحتية: الغاية). قطاع البنية التحتية

:االدارة 

األنشطة

1 التحتية البنية قطاع



%40.تطوير البنية السكنية وإعادة تأهيل وتنظيم التجمعات العشوائية  ·:2الهدف االستراتيجي 

%40.00 إعداد وتنفيذ الخطط والسياسات املناسبة لدعم قطاع اإلسكان  · :1 الهدف الرئيس ي 

%100.00تجهيز وتسويق مقترحات تطوير وتخطيط مشاريع اسكانية :1الهدف الفرعي 

%70.00تحديث وإعادة تخطيط مشاريع اإلسكان املعتمدة : 1البرنامج 

األنشطة

خارجيداخلي

استكمال مراجعة ومتابعة المخططات المعتمدة لمشاريع 

اإلسكان
%2233135السياسات والتخطيط10عدد المشاريع

إعداد تقرير حول الوضع القائم في مشاريع اإلسكان 

المعتمدة
%1120السياسات والتخطيط1التقرير

عقد ورشة عمل حول الوضع القائم لمشاريع اإلسكان 

المعتمدة
عدد الحضور، 

توصيات ورشة العمل
السياسات والتخطيط1

األبنية والمرافق 

العالقات العامة+ 
1115%

إعادة تخطيط عدد من مشاريع اإلسكان المعتمدة وفق 

التقرير ومخرجات ورشة العمل
%2120السياسات والتخطيط2المخططات المحدثة

%2110اللجنة المركزيةالسياسات والتخطيط2اعتماد المخططاعتماد المخططات المحدثة لمشاريع اإلسكان وفق األصول

%30.00تطوير البنية التحتية ملشاريع اإلسكان : 2البرنامج 

األنشطة

خارجيداخلي

مراجعة وتحديث مقترحات تطوير البنية التحتية لعدد من 

مشاريع اإلسكان وفق توصيات اللجنة الحكومية
2المقترحات

اإلدارة العامة 

األبنية + للطرق 

والمرافق

اللجنة الحكومية 

المختصة
11250%

2المقترحاتإعداد نسخة نهائية من المقترحات

اإلدارة العامة 

األبنية + للطرق 

والمرافق

التعاون العربي 

+ والدولي 

العالقات العامة 

واإلعالم

2230%

6المراسالتمخاطبة الجهات الدولية لتسويق وتمويل المقترحات
التعاون العربي 

والدولي
33220%

-2-1)األولوية 

3)
%نسبة اإلنجاز%الوزن النسبي  4ر3ر2ر

$التكلفة 
مالحظات

يعتمد على 

مخرجات اللجنة 

الحكومية المختصة 

المشكلة بهذا الشأن

مؤشر األداء
الهدف 

المرجو
4ر3ر2ر1رالجهة المساندةالجهة المسئولة

مؤشر األداء
الهدف 

المرجو
1رالجهة المساندةالجهة المسئولة

-2-1)األولوية 

3)
%نسبة اإلنجاز%الوزن النسبي 

$التكلفة 
مالحظات

2 التحتية البنية قطاع



%50.00 تطوير البنية العمرانية والتحتية والتخطيطية ملشاريع اإلسكان الجديدة واملستقبلية  · :2 الهدف الرئيس ي 

%40.00تطوير البيئة السكنية ملشاريع االسكان التابعة للوزارة :1الهدف الفرعي 

%100.00متابعة املنتفعين من مشاريع اإلسكان الحكومية وتحديث بيانات مشاريع إسكان : 1البرنامج 

األنشطة

خارجيداخلي

111اإلسكان التعاوني3عدد مشاريع اإلسكانإجراء مسح كامل لمشاريع اإلسكان وجمع بيانات المنتفعين

توفير موارد بشرية 

وبدل اتصاالت 

ومواصالت

145%

3تقريروضع تصور للتعامل مع الوضع القائم
+ اإلسكان التعاوني 

لجنة االنتفاع
%111115الشئون القانونية

 على وعرضها باإلسكان الخاصة المواطنين طلبات متابعة

الحاجة حسب االنتفاع لجنة
%15151515120اإلسكان التعاونياإلسكان التعاوني60عدد الطلبات

%3333120اإلسكان التعاونيلجنة االنتفاع12محاضر اجتماعاإلسكان مشاريع من االنتفاع للجنة دورية اجتماعات عقد

%60.00 ملجاالت عمل الوزارةGISتطوير قواعد بيانات مرتبطة بـ  :2الهدف الفرعي 

%60.00 ملجاالت عمل الوزارةGISاستكمال تجهيز االطار العام ملنظومة  : 1البرنامج 

األنشطة

خارجيداخلي

GIS1170%لجنة 1خطةGISإعداد الخطة التطويرية الالزمة لمنظومة 

%1130الوكيل1قرارمراجعة واعتماد الخطة

%40.00 ملشاريع اإلسكان والوحدات العقاريةGISالبدء بتجهيز قاعدة بيانات مرتبطة ب  : 2البرنامج

األنشطة

خارجيداخلي

استكمال تحليل بيئة نظام مشاريع اإلسكان والوحدات 

العقارية
GIS1130%لجنة اإلسكان التعاوني1وثيقة تحليل نظام

تحديث البيانات الالزمة والخرائط المتوفرة وتزويدها  

 .GISلوحدة 
GIS1120%لجنة اإلسكان التعاوني1البيانات والخرائط

%1130اإلسكان التعاونيGISوحدة 1نسخة تجريبية للبرنامجتصميم برنامج ابتدائي

GIS1110%لجنة اإلسكان التعاوني1لقاء تقييميتجربة البرنامج بشكل أولي

اجراء التعديالت والتحديثات الالزمة واطالق البرنامج 

بشكل نهائي
%1110اإلسكان التعاونيGISوحدة 1نسخة نهائية للبرنامج

-2-1)األولوية 

3)
%نسبة اإلنجاز%الوزن النسبي 

مالحظات
-2-1)األولوية 

3)
%نسبة اإلنجاز%الوزن النسبي 

4ر3ر2ر
$التكلفة 

مالحظات

يتطلب تشغيل 

 عدد GISموظفي 

 و مبرمج2

مؤشر األداء
الهدف 

المرجو
4ر3ر2ر1رالجهة المساندةالجهة المسئولة

$التكلفة 

يتطلب تشغيل  

  و GISمهندس 

مبرمج

مؤشر األداء
الهدف 

المرجو
4ر3ر2ر1رالجهة المساندةالجهة المسئولة

$التكلفة 
مالحظات

-2-1)األولوية 

3)
%نسبة اإلنجاز%الوزن النسبي 

مؤشر األداء
الهدف 

المرجو
1رالجهة المساندةالجهة المسئولة

3 التحتية البنية قطاع



%10.00.تطوير وإعادة تأهيل العشوائيات السكنية    · :3 الهدف الرئيس ي 

%100.00تطوير وإعادة تأهيل املناطق املهمشة عمرانيا    · :1الهدف الفرعي 

%100.00تخطيط وإعادة تطوير العشوائيات بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة : 1البرنامج 

األنشطة

خارجيداخلي

المشاركة الفاعلة في االجتماعات مع الجهات ذات العالقة 

بتطوير وتسوية العشوائيات
1111اإلسكان التعاونيالسياسات والتخطيط4عدد االجتماعات

سلطة األراضي 

هي الجهة الراعية 

لهذا الملف

230%

1111السياسات والتخطيط4االستمارات، تقريرالمشاركة في إجراء المسح الميداني للعشوائيات المختارة

يتم بالتوافق مع 

سلطة األراضي 

ووزارة الداخلية

230%

%1225البلدياتالسياسات والتخطيط1المخططات األوليةإعداد مخططات تطوير العشوائيات حسب األصول

مراجعة واعتماد المخططات
المخططات الجديدة 

المعتمدة
%1215اللجنة المركزيةالسياسات والتخطيط1

%40.00.املسئولية عن حصر األضرار السكنية واملرافق العامة وتقييمها وإدارة عملية إعادة اإلعمار  ·:3الهدف االستراتيجي 

%100.00إدارة عملية إعادة اإلعمار فيما يتعلق بالوحدات السكنية واملرافق العامة:1 الهدف الرئيس ي

%100.00حصر وتقييم األضرار الناتجة عن الكوارث فيما يتعلق بالوحدات السكنية واملرافق العامة وإدارة عملية إعادة اإلعمار  · :1الهدف الفرعي 

%20.00مشاريع املنحة اإليطالية- االشراف واملتابعة على برامج ومشاريع إعادة االعمار  : 1البرنامج 

األنشطة

خارجيداخلي

اإلشراف على مشاريع المنحة اإليطالية
التقرير الشهري 

(الفني والمالي)
12

+ مدير المشروع 

اإلشراف والمتابعة
%3333145الشئون المالية

عقد اجتماعات دورية مع المكتب االستشاري والجهة 

المانحة
محاضر االجتماعات، 

تقرير
مدير المشروع4

اإلشراف 

+ والمتابعة 

الشئون المالية

1111120%

مراجعة المستخلصات المقدمة من شركات المقاوالت 

العاملة في المشروع
مخاطبات اعتماد 

المستخلصات، تقرير
4

+ مدير المشروع 

اإلشراف والمتابعة
%1111120الشئون المالية

صرف مستخلصات شركات المقاوالت والعاملين في 

المشروع
%1111115الشئون الماليةمدير المشروع4التقرير المالي

مؤشر األداء
الهدف 

المرجو
%نسبة اإلنجازالجهة المسئولة 4ر3ر2ر1رالجهة المساندة

$التكلفة 
مالحظات

-2-1)األولوية 

3)
%الوزن النسبي 

4ر3ر2ر
$التكلفة 

مالحظات

:االدارة 

-2-1)األولوية 

3)
%نسبة اإلنجاز%الوزن النسبي  مؤشر األداء

الهدف 

المرجو
1رالجهة المساندةالجهة المسئولة

البرنامج مرتبط 

بتوفر التمويل

4 التحتية البنية قطاع



%10.00مشاريع املنحة العمانية- اإلشراف ومتابعة تنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار  : 2البرنامج 

األنشطة

خارجيداخلي

إعداد واعتماد المخططات وجداول الكميات الخاصة 

بالمشروع
المخططات، جدول 

الكميات
%2140األبنية والمرافق2

4عدد المشاريعالتجهيز لطرح عطاءات المشاريع المختلفة
لجنة العطاءات 

المركزية
1111120%

%111120اإلشراف والمتابعة3تقارير فنيةاإلشراف على تنفيذ المشاريع

اعتماد آلية تنفيذ مشروع اإلسكان وإقرار السياسة العامة 

للمشروع والبدء بالتنفيذ حسب المتاح
%1120اإلدارة العليا1آلية

%30.00استكمال برامج إعادة إعمار الوحدات السكنية : 3البرنامج 

األنشطة

خارجيداخلي

مراجعة واستكمال ملفات حاالت الهدم الكلي للوحدات 

السكنية
%25252525115الشئون القانونيةشئون المحافظات100عدد االستمارات

القيام بالزيارات الميدانية لحاالت الهدم الكلي للوحدات 

(تدقيق)السكنية حسب الحاجة 
%15151515110شئون المحافظات60عدد الزيارات الميدانية

إعداد قوائم المرشحين لالستفادة من مشاريع إعادة اإلعمار 

حسب طبيعة المشروع
%600600200200125الشئون القانونيةشئون المحافظات1600أعداد المرشحين

متابعة طلبات مواد البناء للمتضررين من خالل برنامج 

Gramms ( التنسيق الجديد، تأكيد الطلبات، تفعيل

(الدفعات

%100505050120شئون المحافظات250عدد المستفيدين

التنسيق مع الجهات ذات العالقة لصرف الدفعات المالية 

للمرشحين

+ أعداد المستفيدين 

قيمة الدفعات المالية، 

تقرير

شئون المحافظات800
التعاون العربي 

والدولي
300300100100120%

متابعة إعادة إعمار المستفيدين من برامج إعادة االعمار
تقرير انجاز شهري 

+ عدد مستفيدين 

قيمة مشاريع

%3333110المديرياتشئون المحافظات12

%15.00"حاالت الطوارئ" حصر وتوثيق األضرار الناتجة عن االعتداءات اإلسرائيلية املتواصلة  : 4البرنامج 

األنشطة

خارجيداخلي

ضرر / هدم كلي )حصر الوحدات السكنية المتضررة 

الناتجة عن االعتداءات (جزئي
%1111125شئون المحافظات4تقارير

القيام بالزيارات الميدانية لحاالت الهدم الكلي للوحدات 

السكنية حسب الحاجة
عدد الزيارات 

والجوالت، تقرير
%1111115شئون المحافظاتلجنة التقييم اإلنشائي4

4تقريرالقيام بأعمال إزالة الركام وفتح الشوارع
اإلدارة العامة 

لآلليات

شئون المحافظات 

المديريات+ 
1111125%

القيام بأعمال التدعيم العاجل والتقييم الفني للحاالت حسب 

الحاجة
شئون المحافظات4عدد الوحدات، التقارير

األبنية والمرافق 

اإلشراف + 

والمتابعة

1111115%

التنسيق مع الجهات ذات العالقة بخصوص التدخالت 

المطلوبة
شئون المحافظات12اجتماعات

التعاون العربي 

والدولي
3333110%

%1111110المديرياتشئون المحافظات4التقريرالمتابعة وإعداد التقارير الدورية

Gramms15.00%تسهيل الحصول على مواد البناء للمستفيدين من خالل برنامج  : 5البرنامج 

األنشطة

خارجيداخلي

مالحظات
-2-1)األولوية 

3)
%نسبة اإلنجاز%الوزن النسبي  مؤشر األداء

الهدف 

المرجو
4ر3ر2ر1رالجهة المساندةالجهة المسئولة

$التكلفة 

1رالجهة المساندة

4ر
$التكلفة 

-2-1)األولوية 

3)
%نسبة اإلنجاز%الوزن النسبي  2ر

مؤشر األداء
الهدف 

المرجو
الجهة المسئولة

مالحظات
-2-1)األولوية 

3)
%نسبة اإلنجاز%الوزن النسبي 

يحتاج موازنات 

طوارئ جاهزة 

عند الحاجة

مؤشر األداء
الهدف 

المرجو
4ر3ر2ر1رالجهة المساندةالجهة المسئولة

$التكلفة 

مؤشر األداء
الهدف 

المرجو
الجهة المسئولة

البرنامج مرتبط 

بتوفر التمويل

3ر2ر1رالجهة المساندة

4ر3ر
$التكلفة 

مالحظات

مالحظات
-2-1)األولوية 

3)
%نسبة اإلنجاز%الوزن النسبي 
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متابعة الطلبات الخاصة بمواد البناء من خالل مشاريع 

التمويل الذاتي
2,000عدد الطلبات

دائرة التعاون 

العربي والدولي
500500500500160%

متابعة الطلبات الخاصة بمواد البناء للمشاريع الكبرى
+ عدد الطلبات 

الكميات، تقرير شهري
12

دائرة التعاون 

العربي والدولي
3333140%

%10.00التطوير املستمر للبرنامج املحوسب ملنظومة األضرار : 6البرنامج 

األنشطة

خارجيداخلي

تقييم الوضع الحالي لمنظومة األضرار وتحديد التعديالت 

والتحديثات المطلوبة
%1130الحاسوبشئون المحافظات1تقرير

إجراء التعديالت والتحديثات الالزمة
برنامج محوسب 

محدث
%1170شئون المحافظاتدائرة الحاسوب1

مالحظات
-2-1)األولوية 

3)
%نسبة اإلنجاز%الوزن النسبي  مؤشر األداء

الهدف 

المرجو
4ر3ر2ر1رالجهة المساندةالجهة المسئولة

$التكلفة 
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100

10

%100.00املساهمة في تحسين ظروف السكن لذوي الدخل املحدود والفقراء والفئات املهمشة  ·:1الهدف االستراتيجي 

4%40تحقيق االستفادة املثلي من مشاريع اإلسكان  · :1 الهدف الرئيس ي 

%100تحقيق االستفادة املثلى من مشاريع اإلسكان :1الهدف الفرعي 

%100مراجعة آليات االنتفاع من مشاريع الوزارة وتطويرها : 1البرنامج 

األنشطة

خارجيداخلي

متابعة عمل لجنة مراجعة سياسات وآليات الوزارة 

لالستفادة من مشاريع اإلسكان
%1110اللجنة المشكلة1تقرير متابعة

اإلسكان التعاوني1ورشة العملعقد ورشة عمل لتقييم تجربة الوزارة في مشاريع اإلسكان
السياسات 

والتخطيط
1140%

%1225اإلسكان التعاونياللجنة المشكلة1تقريرمراجعة آليات وسياسات االنتفاع من مشاريع اإلسكان

تحديث واعتماد سياسات الوزارة في مشاريع اإلسكان
السياسات المعتمدة 

لإلسكان
%1225اللجنة المشكلةالوكيل1

2%20اطالق مبادرة صندوق اإلسكان    · :2 الهدف الرئيس ي

%100 إطالق صندوق اإلسكان :1الهدف الفرعي 

%100االستعداد والتجهيز إلطالق  صندوق اإلسكان : 1البرنامج 

األنشطة

خارجيداخلي

1الوكيل1مقترح معتمداعتماد مقترح صندوق اإلسكان من الجهات التشريعية

مرتبط برد 

الجهات 

التشريعية 

ذات العالقة

150%

%1130اإلسكان التعاوني1ورش عملعقد ورش عمل ولقاءات لمناقشة المقترح

التواصل مع الجهات المحلية والدولية لدعم صندوق 

اإلسكان
2المخاطبات، تقرير

التعاون العربي 

والدولي
%11120الوكيل

2ر
نسبة 

%اإلنجاز
4ر3ر

$التكلفة 
مالحظات

-1)األولوية 

2-3)
%الوزن النسبي  مؤشر األداء

الهدف 

المرجو
1رالجهة المساندةالجهة المسئولة

تنظيم  وتخطيط وتطوير قطاع اإلسكان والبنية التحتية لشبكات الطرق اإلقليمية واملرافق العامة: الهدف العام للوزارة 

(تحقيق التنمية االجتماعية العادلة وتحسين مستوى الخدمة املقدمة للجمهور: الغاية). قطاع التنمية االجتماعية

:االدارة 

مؤشر األداء
الهدف 

المرجو
4ر3ر2ر1رالجهة المساندةالجهة المسئولة

$التكلفة 
مالحظات

-1)األولوية 

2-3)
%الوزن النسبي 

نسبة 

%اإلنجاز

1 االجتماعية التنمية قطاع



4%40تحسين ظروف السكن لذوي الدخل املتوسط واملحدود والفئات املهمشة  · :3 الهدف الرئيس ي

%100تحسين ظروف السكن للفقراء والحاالت االجتماعية  · :1الهدف الفرعي 

%25(حسب الحاجة)إجراء البحث االجتماعي للحاالت المتقدمة بطلبات تحسين ظروف السكن  : 1البرنامج 

األنشطة

خارجيداخلي

تحديد وحصر الحاالت المسجلة للبحث بالتنسيق مع وزارة 

التنمية االجتماعية
%150150160اإلسكان التعاوني300عدد الحاالت

إجراء البحث االجتماعي للحاالت بالتنسيق مع وزارة 

التنمية االجتماعية
%100100140اإلسكان التعاوني200عدد الحاالت

%75متابعة ملف ترميم وتاهيل الوحدات السكنية للفقراء : 2البرنامج 

األنشطة

خارجيداخلي

 بيوت ترميم مجال في العاملة المؤسسات مع التواصل

المشاريع من لالستفادة الحاالت من عدد وترشيح الفقراء
2000الحاالت المرشحة

الوكيل، اإلسكان 

التعاوني
%500500500500160اإلسكان التعاوني

الترميم مشاريع تنفيذ متابعة
عدد الحاالت 

المستفيدة
%100100100100140اإلدارات المعنيةاإلسكان التعاوني400

مؤشر األداء
الهدف 

المرجو
4ر3ر2ر1رالجهة المساندةالجهة المسئولة

$التكلفة 
مالحظات

4ر3ر2ر
$التكلفة 

مؤشر األداء
الهدف 

المرجو
1رالجهة المساندةالجهة المسئولة

مرتبط بتوفر 

التمويل من 

الجهات 

المانحة

-1)األولوية 

2-3)
%الوزن النسبي 

نسبة 

%اإلنجاز

نسبة 

%اإلنجاز
مالحظات

-1)األولوية 

2-3)
%الوزن النسبي 

مرتبط 

بتوفير بدل 

مواصالت 

واتصاالت 

للبحث 

اجتماعي

2 االجتماعية التنمية قطاع



100

15

%100.00تطوير منظومة اإلنشاءات وتعزيز قدراتها    ·:1الهدف االستراتيجي 

%100.00%100. تعزيز قدرة قطاع اإلنشاءات    · :1 الهدف الرئيس ي 

%10تطوير عمل املكاتب االستشارية :1الهدف الفرعي 

العطاءات%100.عمل تقييم لكافة المكاتب االستشارية التي عملت مع الوزارة والمؤسسات الحكومية خالل السنوات الخمس الماضية : 1البرنامج 

األنشطة

خارجيداخلي

1مقترح نموذجتجهيز نماذج التقييم
العطاءات 

المركزية
%110اإلدارات الفنية

1نموذج معتمدعقد ورشة عمل لمناقشة النموذج المقترح
العطاءات 

المركزية
120%

إجراء عملية التقييم
عدد المكاتب 

المقيًّمة، تقرير
1

العطاءات 

المركزية
130%

1التقريرإعداد تقرير التقييم
العطاءات 

المركزية
120%

1توصياتعقد ورشة عمل لمناقشة نتائج وتوصيات التقرير
العطاءات 

المركزية
120%

$التكلفة 
مالحظات

1

تنظيم  وتخطيط وتطوير قطاع اإلسكان والبنية التحتية لشبكات الطرق اإلقليمية واملرافق العامة: الهدف العام للوزارة 

(تحقيق التنمية االقتصادية وتعزيز االقتصاد املقاوم: الغاية). قطاع التنمية االقتصادية

:االدارة 

مؤشر األداء
الهدف 

المرجو
3ر2ر1رالجهة المساندةالجهة المسئولة

-1)األولوية 

2-3)
%الوزن النسبي 

نسبة 

%اإلنجاز
4ر
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%15زيادة كفاءة عمليات التسعير والتقديرات :2الهدف الفرعي

%100استكمال تطوير عملية التسعير والتقديرات و حساب الكميات للمشاريع : 1البرنامج 

العطاءات، 

اإلشراف 

والمتابعة، 

األنشطة

خارجيداخلي

تحليل أسعار بنود األعمال اإلنشائية
لقاءات، اجتماعات، 

تقرير
اللجنة المشكلة1

اإلدارات 

المعنية
1140%

مراجعة توصيف وكميات بنود األعمال اإلنشائية
لقاءات، اجتماعات، 

تقرير
اللجنة المشكلة1

اإلدارات 

المعنية
1125%

الخروج بتوصيات حول تطوير عملية التسعير 

والتقديرات وحساب الكميات للمشاريع
اللجنة المشكلة1تقرير

اإلدارات 

المعنية
1125%

إعداد وثيقة تحليل نظام لبرنامج محوسب لتسعير 

المشاريع
1اللجنة المشكلةدائرة الحاسوب1وثيقة تحليل نظام

معتمد 

على 

توفر 

مبرمج

210%

%20 وضع خطة للدراسات الالزمة لتطوير قطاع اإلنشاءات وانجاز الدراسات الالزمة العتماد مواد بناء جديدة :3الهدف الفرعي 

%100القيام بإجراء دراسات بحثية : 1البرنامج 

األبحاث 

والدراسات، 

اإلدارات 

األنشطة

خارجيداخلي

1مواصفةإعداد مواصفة خاصة بالدهانات التأسيسية المائية
األبحاث 

والدراسات

اإلدارة العامة 

للطرق
1500140%

إعداد مواصفة خاصة بدهانات المالعب ذات األساس 

المائي
1مواصفة

األبحاث 

والدراسات
1500140%

إعداد وتحديث الدراسات والمواصفات حول ما يطرأ من 

مواضيع ومواد جديدة
1دراسة

األبحاث 

والدراسات

اإلدارة العامة 

للطرق
1220%

1رالجهة المساندةالجهة المسئولة مؤشر األداء
الهدف 

المرجو

نسبة 

%اإلنجاز

-1)األولوية 

2-3)
%الوزن النسبي 

تكاليف 

فحوصات

 وتجارب

مالحظات
$التكلفة 

4ر3ر

مالحظات
-1)األولوية 

2-3)
2ر

نسبة 

%اإلنجاز
4ر

$التكلفة 
%الوزن النسبي 

2ر

3ر مؤشر األداء
الهدف 

المرجو
1رالجهة المساندةالجهة المسئولة
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%25تنظيم وتطوير إجراءات ضبط جودة شركات و مصانع مواد البناء واملختبرات الهندسية :4الهدف الفرعي 

%50اعتماد وتصنيف شركات ومصانع مواد البناء والمختبرات الهندسية : 1البرنامج 
األبحاث 

والدراسات

األنشطة

خارجيداخلي

اعتماد وتصنيف شركات ومصانع مواد البناء للدورة 

األولى
عدد الشركات 

المعتمدة
40

األبحاث 

والدراسات
40130%

اعتماد وتصنيف شركات ومصانع مواد البناء للدورة 

الثانية
عدد الشركات 

المعتمدة
40

األبحاث 

والدراسات
40130%

اعتماد المختبرات الهندسية للدورة األولى
عدد المختبرات 

الهندسية المعتمدة
5

األبحاث 

والدراسات
5120%

اعتماد المختبرات الهندسية للدورة الثانية
عدد المختبرات 

الهندسية المعتمدة
5

األبحاث 

والدراسات
5120%

%30اعتماد وتصنيف شركات المقاوالت : 2البرنامج 

األنشطة

خارجيداخلي

4محاضر االجتماعاتعقد اجتماعات لجنة التصنيف الوطنية
لجنة التصنيف 

الوطنية

اإلدارة العامة 

للعطاءات
1111

محاضر 

اجتماعات
140%

اصدار شهادات االعتماد والتصنيف وتحسين تصنيف 

شركات المقاوالت

عدد الشهادات، عدد 

الشركات المعتمدة 

والمصنفة

120
لجنة التصنيف 

الوطنية

اإلدارة العامة 

للعطاءات
30303030

شهادات 

اعتماد 

وتصنيف

160%

%20إعداد دليل إجراءات ضبط جودة مواد البناء والصناعات اإلنشائية : 3البرنامج 
األبحاث 

والدراسات

األنشطة

خارجيداخلي

عقد لقاءات وورش عمل
اللقاءات، 

االجتماعات
5

األبحاث 

والدراسات
32140%

1مقترح الدليلإعداد مقترح أولي للدليل
األبحاث 

والدراسات
1160%

4ر
$التكلفة 

2ر مؤشر األداء
الهدف 

المرجو
1رالجهة المساندةالجهة المسئولة

مالحظات
-1)األولوية 

2-3)
%الوزن النسبي 

نسبة 

%اإلنجاز

%الوزن النسبي 

مالحظات
-1)األولوية 

2-3)
%الوزن النسبي 

نسبة 

%اإلنجاز

نسبة 

%اإلنجاز
4ر3ر

$التكلفة 

مؤشر األداء
الهدف 

المرجو
1رالجهة المساندةالجهة المسئولة

مالحظات
-1)األولوية 

2-3)

مؤشر األداء
الهدف 

المرجو
3ر2ر1رالجهة المساندةالجهة المسئولة

4ر3ر2ر
$التكلفة 
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%10تطوير االطار القانوني الناظم لقطاع اإلنشاءات :5الهدف الفرعي 

%100تحديث قوانين ولوائح اعتماد و تصنيف شركات و مصانع مواد البناء  : 1البرنامج 

األبحاث 

والدراسات، 

لجنة 

األنشطة

خارجيداخلي

تكليف لجنة االعتماد والتصنيف بمراجعة لوائح االعتماد 

والتصنيف
%1310الوكيل1قرار

1تقريرإعداد تقرير حول التعديالت المقترحة
لجنة االعتماد 

والتصنيف

اإلدارة العامة 

لألبحاث 

والدراسات

1330%

3ورشة عملعقد ورش عمل
لجنة االعتماد 

والتصنيف

اإلدارة العامة 

لألبحاث 

والدراسات

13315%

1تقريرتحديث القوانين واللوائح ذات العالقة
لجنة االعتماد 

والتصنيف

اإلدارة العامة 

لألبحاث 

والدراسات

1320%

الوكيل1قراراعتماد القوانين واللوائح الجديدة

اإلدارة العامة 

لألبحاث 

والدراسات

1325%

%20تعزيز اليات ضبط جودة مشاريع اإلنشاءات :6الهدف الفرعي

%100(اإلشراف المباشر/ اإلشراف العلوي) اعتماد وتعميم دليل إجراءات اإلشراف على المشاريع  : 1البرنامج 

اإلدارات 

الفنية، لجنة 

اعداد الدليل

األنشطة

خارجيداخلي

%1120الوكيلمخاطبةتعميم النسخة األولية من الدليل

1ورش عملعقد ورشة عمل لمناقشة الدليل المقترح
اإلشراف 

والمتابعة
1120%

1نسخة نهائيةإعداد النسخة النهائية من الدليل
اإلشراف 

والمتابعة
1135%

اعتماد دليل إجراءات اإلشراف على المشاريع بشكل 

نهائي
%1125اإلدارة العليا1قرار

4ر3ر
$التكلفة 

2ر مؤشر األداء
الهدف 

المرجو
1رالجهة المساندةالجهة المسئولة

4ر3ر2ر
$التكلفة 

مؤشر األداء
الهدف 

المرجو
مالحظات1رالجهة المساندةالجهة المسئولة

-1)األولوية 

2-3)
%الوزن النسبي 

نسبة 

%اإلنجاز

نسبة 

%اإلنجاز
مالحظات

-1)األولوية 

2-3)
%الوزن النسبي 
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100

25.00%

%30.00.اإلصالح اإلداري في ضوء مبادئ العمل املؤسس ي:1الهدف االستراتيجي 

%100تعزيز وتطوير اإلطار اإلداري والرقابي للوزارة  · :1 الهدف الرئيس ي 

%20 رفع الكفاءة الفنية واملعرفية لطواقم الوزارة :1الهدف الفرعي 

%100تأهيل وتدريب العاملين في وزارة األشغال العامة واإلسكان : 1البرنامج 

األنشطة

خارجيداخلي

%1120الشئون اإلدارية1تقريرتحديد الدورات التدريبية والبرامج الالزمة لرفع كفاءة موظفي الوزارة

الشئون اإلدارية1خطة تدريبيةإعداد خطة تدريبية لموظفي الوزارة

لجنة التخطيط 

والتطوير 

والجودة

1140%

%130تتطلب تمويل إضافي1111الشئون  اإلدارية4عدد الدوراتدورات تدريبية تخصصية للموظفين (4)عقد عدد 

12عدد اللقاءاتعقد لقاءات الملتقى المعرفي لتبادل الخبرات بين موظفي الوزارة
العالقات العامة 

واإلعالم
3333110%

%15تطوير هيكل الوزارة بما يخدم مصلحة العمل وتحسين األداء:2الهدف الفرعي

%100إعادة هيكلة بعض اإلدارات العامة ومديرات الوزارة في المحافظات : 1البرنامج 

األنشطة

خارجيداخلي

تشكيل لجنة لرفع تصور حول إعادة هيكلة ودمج بعض اإلدارات 

العامة ومديريات الوزارة
%1115الوكيل1قرار

%1130اللجنة المشكلة1تقريرمراجعة هيكلية الوزارة

%10140اللجنة المشكلة10عدد االجتماعاتعقد اجتماعات مع اإلدارات العامة بالوزارة

%1115اللجنة المشكلة1تقريررفع توصيات الالزمة بالخصوص

%40 تطوير جودة االداء املؤسس ي في الوزارة :3الهدف الفرعي 

%100إعداد ومتابعة خطة الوزارة للتطوير وجودة األداء المؤسسي : 1البرنامج 

األنشطة

خارجيداخلي

1خطة عملإعداد خطة العمل الخاصة بالتطوير وجودة األداء المؤسسي
لجنة التخطيط 

والتطوير

اإلدارات 

واللجان 

المعنية

1120%

12محاضر اجتماعاتمتابعة تنفيذ برامج وأنشطة الخطة
لجنة التخطيط 

والتطوير
3333160%

الوزن النسبي 

%

نسبة 

%اإلنجاز

نسبة 

%اإلنجاز

مؤشر األداء
الهدف 

المرجو
4ر3ر2ر1رالجهة المساندةالجهة المسئولة

$التكلفة 

4ر3ر
$التكلفة 

مالحظات
-2-1)األولوية 

3)

الوزن النسبي 

%
مؤشر األداء

الهدف 

المرجو
2ر1رالجهة المساندةالجهة المسئولة

مالحظات
-2-1)األولوية 

3)

4ر
$التكلفة 

مالحظات
-2-1)األولوية 

3)

الوزن النسبي 

%

نسبة 

%اإلنجاز

تنظيم  وتخطيط وتطوير قطاع اإلسكان والبنية التحتية لشبكات الطرق اإلقليمية واملرافق العامة: الهدف العام للوزارة 

(االمتثال ملقتضيات الحكم الرشيد وتعزيز سيادة القانون: الغاية). قطاع األمن والحكم الرشيد

:االدارة 

مؤشر األداء
الهدف 

المرجو
3ر2ر1رالجهة المساندةالجهة المسئولة
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4تقاريرإعداد تقارير العمل الخاصة باللجنة ورفعها للوكيل
لجنة التخطيط 

والتطوير
1111120%

%100إعداد ومتابعة خطة الوزارة ألفضل دائرة حكومية : 2البرنامج 

األنشطة

خارجيداخلي

إعداد خطة العمل الخاصة بالبرامج واألنشطة التنفيذية لخطة أفضل 

دائرة حكومية
1خطة عمل

لجنة أفضل دائرة 

حكومية

لجنة التخطيط 

والتطوير
1120%

3محاضر اجتماعاتمتابعة تنفيذ برامج وأنشطة الخطة
لجنة التخطيط 

والتطوير
3160%

2تقاريرإعداد تقارير العمل الخاصة بالخطة ورفعها للوكيل
لجنة التخطيط 

والتطوير
2120%

%20عمل إداري ورقابي فعال :4الهدف الفرعي 

%50إعداد ومتابعة التقارير الرقابية الدورية والمفاجئة : 1البرنامج 

األنشطة

خارجيداخلي

%3333180دائرة الرقابة الداخلية12تقاريراعداد تقارير رقابية دورية

%1111120دائرة الرقابة الداخلية4تقاريراعداد تقارير رقابية مفاجئة

%50المتابعة الدورية لموظفي الوزارة وتحسين األداء اإلداري : 2البرنامج 

األنشطة

خارجيداخلي

%3333125الشئون اإلدارية12تقرير شهريمتابعة البرنامج الخاص بحضور وانصراف الموظفين وإعداد التقارير الالزمة

%1111125الشئون اإلدارية4تعاميمتعميم النشرات الخاصة بااللتزام اإلداري

الدوام، اإلجازات، )إعداد تقرير حول التزام الموظفين باألنظمة اإلدارية 

(...األذونات، ساعات العمل الفعلية، 
%3333125الشئون اإلدارية12تقرير شهري

%3333125الشئون اإلدارية12تقرير شهري(...المركبات، الصيانة، )متابعة الخدمات الخاصة بالوزارة 

الوزن النسبي 

%

نسبة 

%اإلنجاز

مؤشر األداء
الهدف 

المرجو
4ر3ر2ر1رالجهة المساندةالجهة المسئولة

$التكلفة 
مالحظات

-2-1)األولوية 

3)

الوزن النسبي 

%

نسبة 

%اإلنجاز

4ر3ر2ر1رالجهة المساندة
$التكلفة 

مالحظات
-2-1)األولوية 

3)

الوزن النسبي 

%

3ر2ر1رالجهة المساندة
-2-1)األولوية 

3)

مؤشر األداء
الهدف 

المرجو
الجهة المسئولة

نسبة 

%اإلنجاز

مؤشر األداء
الهدف 

المرجو
4رالجهة المسئولة

$التكلفة 
مالحظات
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%15.تفعيل األداء اإلعالمي    ·:2الهدف االستراتيجي 

%100تطوير اإلجراءات والعمليات بما يحقق رضا املستفيدين من خدمات الوزارة  · :1 الهدف الرئيس ي 

%60تطوير آليات الخطاب اإلعالمي والتواصل مع الجمهور وتوعيتهم تجاه مهام وإنجازات الوزارة :1الهدف الفرعي 

%100تعزيز آليات التواصل مع وسائل اإلعالم ومخاطبة الجمهور وتوعيتهم : 1البرنامج 

األنشطة

خارجيداخلي

4تقاري منشورة محدثةاعداد تقارير دورية حول إنجازات الوزارة باللغتين العربية واالنجليزية
العالقات العامة 

واإلعالم

التعاون 

العربي 

والدولي

1111120%

إعداد التقارير والبيانات الصحفية حول أبرز إنجازات ونشاطات 

الوزارة
4تقرر

العالقات العامة 

واإلعالم

اإلدارات 

المختلفة
1111120%

info graph4تقرير  دورية إلنجازات الوزارةInfo graphicإعداد ونشر تقارير 
العالقات العامة 

واإلعالم

التعاون 

العربي 

والدولي

1111220%

عقد لقاءات شهرية دورية مع وسائل اإلعالم المختلفة
/ إذاعي / لقاء صحفي 

تلفزيوني
12

العالقات العامة 

واإلعالم
3333120%

تنظيم وعمل جوالت ميدانية واحتفاالت خاصة بمشاريع الوزارة 

المختلفة
4احتفال/جوالت ميدانية

العالقات العامة 

واإلعالم
1111120%

%40 تحسين صورة الوزارة لدى المستفيدين من أنشطة الوزارة :2الهدف الفرعي 

%100.االرتقاء بقلم الجمهور من خالل تطوير منظومة متكاملة وفعالة تربط قلم الجمهور باإلدارات والمديريات : 1البرنامج 

األنشطة

خارجيداخلي

%1120قلم الجمهور1الية عمل مفصلةوالشكاوى الجمهور مع التعامل اجراءات حول مكتوبة عمل الية إعداد

%1110الوكيل1الية عمل معتمدةالعمل الية واعتماد مناقشة

 في إليها المشار المعتمدة باآللية عالقة ذات الكترونية منظومة حوسبة

.األول البند
%130شراء خدمات حوسبة1قلم الجمهورالحاسوب1منظومة محوسبة

 استقبال قاعات في العمل بيئة لتهيئة األساسية المتطلبات دراسة

والمديريات الرئيسي المقر في الجمهور
%1115قلم الجمهورالوكيل1جدول احتياجات

توفير االحتياجات األساسية لقاعات استقبال الجمهور في المقر 

الرئيسي ومقرات المديريات
%125يتطلب تمويل1الشئون المالية1المتطلبات المتوفرة

تعزيز قدرات املؤسسات الحكومية على التعامل مع حاالت الطوارئ واألزمات  ·:3الهدف االستراتيجي  .10%

%100زيادة قدرة الوزارة على التعامل مع الكوارث واألزمات :1 الهدف الرئيس ي 

%100 تعزيز جهوزية الوزارة للتعامل مع الكوارث واألزمات :1الهدف الفرعي 

%100تحديث خطة الوزارة للتعامل مع الكوارث واألزمات و متابعة تنفيذها : 1البرنامج 

األنشطة

خارجيداخلي
مالحظات

-2-1)األولوية 

3)

الوزن النسبي 

%

نسبة 

%اإلنجاز
مؤشر األداء

الهدف 

المرجو
4ر3ر2ر1رالجهة المساندةالجهة المسئولة

$التكلفة 

4ر
$التكلفة 

مالحظات
-2-1)األولوية 

3)

الوزن النسبي 

%
3ر2ر1رالجهة المساندة

مؤشر األداء
الهدف 

المرجو
2ر1رالجهة المساندةالجهة المسئولة

نسبة 

%اإلنجاز
4ر3ر

$التكلفة 
مالحظات

-2-1)األولوية 

3)

الوزن النسبي 

%

نسبة 

%اإلنجاز
مؤشر األداء

الهدف 

المرجو
الجهة المسئولة
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لجنة الطوارئتحديث خطة الوزارة وفق التوصيات

%130لجنة الطوارئاستكمال باقي األنشطة وفق خطة التعامل مع الكوارث

140%

 للحكومة اإللكترونية:4الهدف االستراتيجي 
ً
%35.تعزيز التحول اإللكتروني وصوال

%100 تحسين سير اإلجراءات والعمليات الداخلية بالوزارة وحوسبتها :1 الهدف الرئيس ي 

%20تحسين سير اإلجراءات بالوزارة  :1الهدف الفرعي 

%100حوسبة وتطوير دليل مبسط للدورة المستندية الي مشروع : 1البرنامج 

األنشطة

خارجيداخلي

%1110اللجنة المكلفةالوكيل1دليل معتمداعتماد دليل الدورة المستندية ألي مشروع

%1190اللجنة المكلفةدائرة الحاسوب1وثيقة تحليل النظامتحليل نظام الدورة المستندية للمشاريع تمهيدا لحوسبته

مالحظات
-2-1)األولوية 

3)

الوزن النسبي 

%

نسبة 

%اإلنجاز
مؤشر األداء

الهدف 

المرجو
4ر3ر2ر1رالجهة المساندةالجهة المسئولة

$التكلفة 
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%80حوسبة برامج وعمليات الوزارة :2الهدف الفرعي 

%20حوسبة منظومة إلكترونية لإلسكان واألضرار الجزئية : 1البرنامج 

األنشطة

خارجيداخلي

اللجنة المكلفة1عطاءطرح عطاء إعداد البرنامج المحوسب
دائرة 

الحاسوب
1125%

اللجنة المكلفة1تقارير متابعةمتابعة تنفيذ البرنامج المحوسب
دائرة 

الحاسوب
1140%

تجربة البرنامج المحوسب بشكل ابتدائي وإقتراح إجراء التعديالت
نسخة أولية من البرنامج 

المحوسب، تقرير
اللجنة المكلفة1

دائرة 

الحاسوب
1125%

اللجنة المكلفة1برنامج محوسب نهائيإطالق البرنامج المحوسب بشكل نهائي
دائرة 

الحاسوب
1110%

%20حوسبة منظومة الكترونية لشركات ومصانع مواد البناء : 2البرنامج 

األنشطة

داخلي
خارجي

دائرة الحاسوب1مجموعة البياناتجمع البيانات وتوصيف النظام
األبحاث 

والدراسات
1120%

دائرة الحاسوب1وثيقة تحليل النظامإعداد وثيقة تحليل النظام
األبحاث 

والدراسات
1120%

إعداد نسخة أولى من البرنامج المحوسب
نسخة أولية من البرنامج 

المحوسب
دائرة الحاسوب1

األبحاث 

والدراسات
1120%

دائرة الحاسوب1تقرير فنيتجربة البرنامج المحوسب بشكل ابتدائي وإجراء التعديالت الالزمة
األبحاث 

والدراسات
1120%

إطالق البرنامج المحوسب بشكل نهائي
نسخة نهائية من البرنامج 

المحوسب
دائرة الحاسوب1

األبحاث 

والدراسات
1120%

%20حوسبة منظومة الكترونية للمختبرات الهندسية : 3البرنامج 

األنشطة

داخلي
خارجي

دائرة الحاسوب1مجموعة البياناتجمع البيانات وتوصيف النظام
األبحاث 

والدراسات
1120%

دائرة الحاسوب1وثيقة تحليل النظامإعداد وثيقة تحليل النظام
األبحاث 

والدراسات
1120%

إعداد نسخة أولى من البرنامج المحوسب
نسخة أولية من البرنامج 

المحوسب
دائرة الحاسوب1

األبحاث 

والدراسات
1120%

دائرة الحاسوب1تقرير فنيتجربة البرنامج المحوسب بشكل ابتدائي وإجراء التعديالت الالزمة
األبحاث 

والدراسات
1120%

إطالق البرنامج المحوسب بشكل نهائي
نسخة نهائية من البرنامج 

المحوسب
دائرة الحاسوب1

األبحاث 

والدراسات
1120%

%20حوسبة برنامج األرشيف المركزي : 4البرنامج 

األنشطة

2ر1رالجهة المساندة

مالحظات
-2-1)األولوية 

3)

الوزن النسبي 

%

نسبة 

%اإلنجاز
4ر3ر

$التكلفة 

4ر3ر

$التكلفة 

مالحظات
-2-1)األولوية 

3)

الوزن النسبي 

%

نسبة 

%اإلنجاز

4ر3ر

$التكلفة 

مالحظات
-2-1)األولوية 

3)

الوزن النسبي 

%

نسبة 

%اإلنجاز

مؤشر األداء
الهدف 

المرجو
2ر1رالجهة المساندةالجهة المسئولة

مؤشر األداء
الهدف 

المرجو
الجهة المسئولة

مؤشر األداء
الهدف 

المرجو
4ر3ر2ر1رالجهة المساندةالجهة المسئولة

$التكلفة 

مالحظات

مؤشر األداء
الهدف 

المرجو
2ر1رالجهة المساندةالجهة المسئولة

البرنامج مرتبط 

بتوفر التمويل

البرنامج مرتبط 

بتوفر مبرمج

البرنامج مرتبط 

بتوفر مبرمج

-2-1)األولوية 

3)

الوزن النسبي 

%

نسبة 

%اإلنجاز
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داخلي
خارجي

دائرة الحاسوب1مجموعة البياناتجمع البيانات وتوصيف النظام
الشئون 

اإلدارية
1120%

دائرة الحاسوب1وثيقة تحليل النظامإعداد وثيقة تحليل النظام
الشئون 

اإلدارية
1120%

إعداد نسخة أولى من البرنامج المحوسب
نسخة أولية من البرنامج 

المحوسب
دائرة الحاسوب1

الشئون 

اإلدارية
1120%

دائرة الحاسوب1تقرير فنيتجربة البرنامج المحوسب بشكل ابتدائي وإجراء التعديالت الالزمة
الشئون 

اإلدارية
1120%

مالحظات4ر3ر2ر1رالجهة المساندة
-2-1)األولوية 

3)

الوزن النسبي 

%

نسبة 

%اإلنجاز
مؤشر األداء

الهدف 

المرجو
الجهة المسئولة

البرنامج مرتبط 

بتوفر مبرمج
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إطالق البرنامج المحوسب بشكل نهائي
نسخة نهائية من البرنامج 

المحوسب
دائرة الحاسوب1

الشئون 

اإلدارية
1120%

%20(مجال مواد البناء- مرحلة أولى )انشاء منظومة محوسبة الدارة المختبرات فنياً وادارياً  : 2البرنامج 

األنشطة

خارجيداخلي

%1200220األبحاث والدراسات6اللقاءات، االجتماعاتعقد ورش عمل ولقاءات مع المختبرات الهندسية

%1220األبحاث والدراساتالتقريرجمع البيانات والتقارير الفنية ودراستها وتحليلها

%1210األبحاث والدراسات1تقارير فنيةإعداد واعتماد نسخة موحدة للتقارير الفنية

األبحاث والدراسات1تقريرعمل توصيف نظام للبرنامج المحوسب
دائرة 

الحاسوب
1220%

%1210دائرة الحاسوب1برنامج محوسببرمجة قواعد البيانات وانشاء برنامج محوسب

ً األبحاث والدراسات1برنامجاطالق البرنامج تجريبيا
دائرة 

الحاسوب
1210%

ً األبحاث والدراسات1برنامجاعتماد البرنامج نهائيا
دائرة 

الحاسوب
1210%

%10.تعزيز اليات التنسيق واملتابعة مع مؤسسات املجتمع املدني   ·:5الهدف االستراتيجي 

%100تحقيق االتصال الفعال مع الشركاء االستراتيجيين و خدمة املجتمع  · :1 الهدف الرئيس ي 

%100تطوير عالقة الوزارة بالجهات املمولة و الداعمة   :1الهدف الفرعي

%100.إعداد وتسويق ومتابعة مقترحات المشاريع ذات الضرورة القصوى مع الجهات الداعمة : 1البرنامج 

األنشطة

خارجيداخلي

8مقترحاتإعداد مقترحات المشاريع
التعاون العربي 

والدولي
2222125%

5مقترحاتتحديث مقترحات المشاريع وفق الحاجة ورؤية الوزارة
التعاون العربي 

والدولي
3215%

%32115الوكيل15مقترحات معتمدةاعتماد مقترحات المشاريع

1ورشة عملعقد ورشة عمل لتسويق المقترحات وبحث إمكانية التمويل
التعاون العربي 

والدولي
1115%

20مراسالتمخاطبة الجهات المحلية والدولية لتمويل المشاريع
التعاون العربي 

والدولي

/ الوزير 

الوكيل
5555130%

مالحظات
-2-1)األولوية 

3)

الوزن النسبي 

%

نسبة 

%اإلنجاز
مؤشر األداء

الهدف 

المرجو
4ر3ر2ر1رالجهة المساندةالجهة المسئولة

$التكلفة 

4ر
$التكلفة 

العمل بحاجة الي 

 مهندس مدني 2عدد 

اضافي

مؤشر األداء
الهدف 

المرجو
3ر2ر1رالجهة المساندةالجهة المسئولة

البرنامج مرتبط 

بتوفر مبرمج

مالحظات
-2-1)األولوية 

3)

الوزن النسبي 

%

نسبة 

%اإلنجاز

7 الرشيد والحكم األمن قطاع


