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استفسارات األجهزة العامة بشأن

دليل إعداد التقارير السنوية
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االستفسارات املتعلقة بمكونات الدليل

:املتعلقة بمكونات الدليلاألسئلة واإلجابات

ما هو دليل إعداد التقارير السنوية؟-1

ا للمادة هو نموذج متكامل يستخدم إلعداد التقرير السنوي للجهاز العام دليل إعداد التقارير السنوية لألجهزة العامة
ً
.من نظام مجلس الوزراء( 29)تنفيذ

يبات الواردة هـ القاض ي باملوافقة على دليل إعداد التقارير السنوية لألجهزة العامة، بالصيغة املرفقة للقرار، وعدد من الترت18/4/1443وتاريخ ( 233)الدليل بقرار مجلس الوزراء رقم تم اعتماد هذا
".والقرارات واألوامر ذات الصلة بتلك القواعد( املعد من معهد اإلدارة العامة)فيه، ويحل هذا الدليل محل قواعد إعداد التقارير السنوية السابق 

؟-2
ً
هل يتم إضافة التكليفات والتوجيهات ذات التصنيف السري والسري جدا

.أصحاب االختصاص ولرئيس الجهة لالستفسار عن مدى مناسبة ادراجهايتم الرجوع إلى

يتم االستطراد وزيادة أبواب إضافية في التقرير أكثر من ما هو محدد في الدليل؟ هل -3

.والبنود املتضمنة بالدليل، وللجهة إضافة بنود أخرى حسب اختصاصهاااللتزام باألبوابيفضل 

الكلمة االستفتاحية في الدليل تكون من من؟ -4

.  مثل الوزير أو رئيس مجلس اإلدارة. من أعلى سلطة إدارية في الجهةتكون 

هل من الضروري االلتزام في التقرير بالتنسيق املحدد؟-5

بحسب اختصاصات وتقدير م بيانية أو توضيحيةرسو االلتزام بمحتويات الدليل ،  ويفضل االلتزام بتنسيقه،  وللجهة ان تدرج أو تحذف أعمدة من قوالب النماذج املوجودة بالدليل أو إضافة ينبغي
.الجهة



3

مكونات الدليل

:املتعلقة بمكونات الدليلاألسئلة واإلجابات

هل نشر التقرير السنوي إلزامي؟-6

.التقارير السنوية، وسيتم تعميمها على الجهات حال اعتمادهاضوابط لنشردراسةتتم

هل كلمة املعالي يلزم تجديدها مع كل تقرير أو يمكن استخدام كلمه سابقه ؟-7

.استخدام النصوص التي تناسبها وتعبر عن أعمالهاللجهة 

حال عدم توفر البيانات املذكورة في نموذج التقرير ما اإلجراء املتبع ملثل هذه الحالة؟في -8

.أن جميع عناصر الدليل متوفرة عند األجهزة، أما في حال عدم توفر بعض منها مثل املؤشرات الدولية أو غير ذلك فيتركيفترض 

هل محتويات الجداول إلزامية أو يمكن التعديل عليها؟-9

أن تدرج أو تحذف أعمدة من قوالب النماذج املوجودة بالدليل أو إضافة رسوم بيانية أو توضيحية بحسب اختصاصات وتقدير الجهةللجهة يمكن
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مكونات الدليل

:املتعلقة بمكونات الدليلاألسئلة واإلجابات

ة الداخلية؟لجهحالة املبادرات املعتمدة وفق اإلجراءات الرسمية، هل املقصود ذكر فقط املبادرات املعتمدة من قبل مكتب الرؤية أم ذكر أيضا مبادرات افي -10

.ذكر جميع مبادرتها التي تعمل عليها، ومن املمكن تصنيفها كمبادرات خاصة بالرؤية أو مبادرات أخرى للجهة

مرجعة تقارير الجهات من قبل مركز اداء ؟هل سيتم -11

.أداء بمراجعة تقارير الجهات أو مراجعة اكتمال عناصرهايقوم مركزال 

ممكن تزويدنا بنماذج مثالية للتقارير السنوية السابقة؟هل -12

،من خالل القائمة الرئيسية اختيار دليل إعداد التقارير /https://www.adaa.gov.sa/arإدراج نموذج استرشادي للتقرير السنوي في املوقع الرسمي للمركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة تم
.السنوية توجد جميع امللفات الخاصة بالدليل

داء للحصول على املؤشرات لتضمينها في التقرير السنوي؟أيكون التنسيق مع مركز كيف -13

.املركز تقارير ربع سنوية عن أداء األجهزة الحكومية التي يقيسها، ويتم تزويد الجهات بهايصدر

https://www.adaa.gov.sa/ar/


5

مكونات الدليل

:املتعلقة بمكونات الدليلاألسئلة واإلجابات

هل توضع املؤشرات في التقرير  في حال لم تعتمد الخطة؟-14

.املؤشرات الداخلة في الخطة االستراتيجية للجهة، أو الخطط الوطنية األخرى التي تكون الجهة جزًءا منهاتضمينيتم 

هل تم اعتماد تقصير مدد التقرير ؟ -15

.رفع التوصيات ولم يتم اعتمادها بعدتم 

؟هل باإلمكان إعداد لقاء عن بعد لشرح آليه العمل على التقرير السنوي واإلجابة على االستفسارات-16

.اإلجابة على االستفسارات الخاصة بالدليلبغرضيوجد ورش تدريبية للجهات نعم 

؟في حال عدم توفر البيانات املذكورة في نموذج التقرير ما اإلجراء املتبع ملثل هذه الحالة-17

.للجهة أن تدرج أو تحذف أعمدة من قوالب النماذج املوجودة بالدليل واضافة رسوم بيانية أو توضيحية بحسب اختصاصات وتقدير الجهةيمكن 

املقصود باألجهزة العامة في دليل إعداد التقارير السنوية؟ما -18

 ملقتض ى“باألجهزة العامة في هذا الدليل يقصد 
ّ
من نظام مجلس ( 29)ة املادالوزارات والهيئات واملؤسسات العامة، بما فيها الجامعات واألجهزة الحكومية األخرى، والتي ترفع تقاريرها السنوية إعماال

 لألجهزة العامة كافة"الوزراء
ّ
.، ويكون ملزما
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مكونات الدليل

:املتعلقة بمكونات الدليلاألسئلة واإلجابات

على ماذا يحتوي دليل إعداد التقارير السنوية؟-19

 للمادة يشرح 
ً
واقتراحاتها من نظام مجلس الوزراء، من حيث اإلنجازات التي حققتها مقارنة مع السنة املالية املنقضية، مع شرح التحديات التي واجهتها29الدليل كيفية إعداد التقارير السنوية وفقا

.يربط الدليل بين محتوى التقرير وأهداف رؤى اململكة الحالية، ورؤاها املستقبليةحيث . لتحسين سير العمل فيها بكل شفافية

يتم العمل على التقارير السنوية وفق دليل إعداد التقارير السنوية؟متى -20

 من السنة املالية القادمة ُيعمل 
ً
 لقرار مجلس الوزراء رقم م2022بالدليل اعتبارا

ً
هـ، 18/4/1443بتاريخ ( 233)وفقا

هل مسميات األبواب واملسميات الفرعية قابلة للتعديل أو يتطلب االلتزام بها؟-21

.نعم يتطلب االلتزام بها

هل يجب االلتزام بنفس ترتيب الدليل؟-22

.دراستها والوصول السريع لألبواب املطلوبة بهالتسهيلتوحيد تقارير األجهزة الحكومية بهدفااللتزام بترتيب الدليليتطلب 

؟ ( حد أدنى ، حد أقص ى )هل يوجد حد معين لعدد صفحات التقرير -23

.مع االبتعاد عن التكراربشكل واضحوكتابته نما ينبغي االلتزام بمحتويات الدليل إلتقرير السنوي، و صفحات ادنى لأو أيوجد حد أعلى ال 



7

مكونات الدليل
:املتعلقة بمكونات الدليلاألسئلة واإلجابات

أو نحوه ؟... ( أي معلومات أخرى ذات أهمية ) من املمكن تعديل نص بعض العناوين كتعديل عنوان هل -24

.دراستها والوصول السريع لألبواب املطلوبة بهالتسهيلتوحيد تقارير األجهزة الحكومية التقيد بالعناوين املدرجة، بهدفيفضل 

افيك ؟( ملف ببرنامج الوورد) هل التقرير يتم تقديمه ورفعه للديوان على نفس النموذج -25  في مجلد مطبوع وبتصميم وانفوجر
ً
أو كما تقدمه الجهات سابقا

تقديم وتبسيطها وتوحيدها ، اال أن للجهة الخيار فيصة إعداد التقرير وفق النموذج االسترشادي املرفوع على موقع املركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة  لتسهيل املراجعة من الجهة املختيفضل 
.التقرير بالشكل الذي تراه مع التقيد بالبنود وترتيبها

ما هو املقصود بتاريخ التسليم؟ -26

.به تاريخ االنتهاء من املشروعيقصد 

ملادية داخل مكونات بيئة العمل ا-خريطة اململكة):عن األوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء التي وجهت بتضمين موضوع القرار أو األمر السامي في التقارير السنوية، مثلماذا -27
؟(الجهة

ويوجد جدول خاص إلدراج كد،ئق واملحفوظات للتأوثاغير مختص باإلفادة عن سريان تلك القرارات من عدمها ويمكنكم التأكد منها في موقع هيئة الخبراء في مجلس الوزارة أو املركز الوطني للاملركز 
.األوامر امللكية، واألوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء وما تم بشأنها في التقرير السنوي 

 أنه سبق التواصل مع مركز أداء بهذا الشأن وتم االما -28
ً
عنى بقياس مدى رضا املستفيدين من الخدمات املقدمة؟ علما

ُ
حتى يتم مواءمة ق على عدم النشر تفاهو مصدر النتائج التي ت

منهجية القياس وربط منصة التقييم مع منصة وطني الخاصة بمركز أداء وماهي الخطوات القادمة بشأنها؟ 

.في التقرير السنوي أداءمع مركزاملنهجيةحيث يتم تضمين النتائج  بعد موائمةعن خدماتها النتائج من املركز إن وجدت أو من الجهة إن كانت تقيس الرضامصدر 
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مكونات الدليل

:املتعلقة بمكونات الدليلاألسئلة واإلجابات

ماهي الية تعبئة نموذج التقرير  ورفعة على موقع مركز أداء ؟ -29

.، ثم ترفعه إلى ديوان مجلس الوزراء، وليس من خالل مركز أداء/ https://www.adaa.gov.sa/ar/reportguideبالنموذج املرفوع على موقع املركزالجهة تقريرها السنوي استرشاًداتعد 

هل يتم إيرادها في فصل متكامل أو ما هو املكان املناسب لذكر أعمال هذه األمانة ؟التابعة للجهة في التقرير السنوي؟ هل يتم إيراد األمانات-30

.إذا كانت تضمن في التقارير السنوية السابقة للجهةنعم 

؟( منصة األداء املتكاملة)يمكن للجهة الحصول على هذه املعلومة كيف -31

.املركز تقارير ربع سنوية عن أداء األجهزة الحكومية التي يقيسها، ويتم تزويد الجهة بهايصدر

؟( الخ... امليزانيات أو قرار: مثل)هل يوجد قسم خاص في التقرير السنوي يوضح طلبات الدعم للجهة -32

.التحديات والدعم املطلوب: 2/6التقرير التفصيلي، البند : ، تحت الجزء ثانًيانعم

https://www.adaa.gov.sa/ar/reportguide/
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:املتعلقة بمكونات الدليلاألسئلة واإلجابات

 في األمر السامي رقم إشارة إلى-33
ً
من ضوابط تطبيق ( 5)قيام الجهات الحكومية بتضمين تقاريرها السنوية احصائيات عما قامت به في شأن ما ورد في الفقرة  رقم " 17850الفقرة ثانيا

لم يتم ذكر هاذين . هـ، والوقت املستغرق لإلنجاز الخدمة، ومدى رضا املستفيدين عن ذلك27\2\1427بتاريخ ( 40)التعامالت االلكترونية الحكومية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 
 للمادة رقم 

ً
.من نظام مجلس الوزراء( 29)البندين في الدليل اإلرشادي املقدم من مركز أداء، فهل يتم تضمينها في التقرير السنوي املعد وفقا

 لألمر السامي، كما سيتم النظر في األمر السامي رقم 2022نعم يتم تضمينها في التقرير السنوي لعام -
ً
.عند املراجعة السنوية للدليل17850وفقا

بها؟هل يمكن التطرق ملنتجات وخدمات الهيئة والتعريف-34

.نعم للجهة اضافتها

صور أو اقتباسات؟هل يمكن وضع فواصل بين الصفحات مثل-35

 ملا تراه مناسب إال أنه يفضل التقيد بالنموذج االسترشادي لتوحيد التقارير
ً
.نعم للجهة تصميم التقرير وعرضه وفقا

مكونات الدليل
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االستفسارات املتعلقة بالقسم التمهيدي

:املتعلقة بالقسم التمهيدياألسئلة واإلجابات

؟ هل املقصود خط زمني ألبرز اإلنجازات للسنة الحالية؟ املذكور في امللخص التنفيذيما هو املقصود بمالمح الخطة السنوية-1

.يقصد بها الخطوط العريضة للخطة السنوية وهي تعتبر مقدمة لفهم املحتوى التفصيلي الالحق

افق مع طبيعة عمل الجهة وال يتعارض مع جدول املحتويات؟-2 هل يمكن إضافة أو تعديل أو تقديم أو تأخير بند في جدول املحتويات بما يتو

النماذج املوجودة في الدليل للجهة حذف أو إدراج أعمدة من قوالبو .دراستها والوصول السريع لألبواب املطلوبة بهالتسهيلتوحيد تقارير األجهزة الحكومية يفضل التقيد بالعناوين املدرجة، بهدف
.  وإضافة رسوم بيانية أو توضيحية بحسب اختصاصها وتقديرها

وغيرها، وهي (شبكة الفروع ––الشؤون والخدمات اإلدارية –التواصل املؤسس ي -األمن السيبراني -االلتزام واملخاطر والحوكمة –التحول الرقمي ) إذا كان للجهة موارد مؤسسية كـ -3
من هذا الفصل؟ملؤسسية وذكرها ضد اقطاعات ممكنة للنشاط الرئيس ي للهيئة، حسب جدول املحتويات في النموذج أين من املمكن يتم إدراجها ؟ هل نضع فصل كامل تحت مسمى املوار 

ا نظرة عامة على الوضع الراهن للجهاز، الفقرة 
ً
.موجز إيرادات الجهاز العام : 4تحت البند ثالث

 أنها ليست مرتبطة 2030رؤية امجلدى الجهة العديد من املساهمات التي تساهم وتدعم فيها برامج الرؤية ، هل من املمكن تعديل البند إلى أبرز األعمال التي تساهم في بر إذا كان-4
ً
؟ علما

بالبرنامج بشكل مباشر ؟

.دراستها والوصول السريع لألبواب املطلوبة بهالتسهيلتوحيد تقارير األجهزة الحكومية يفضل التقيد بالعناوين املدرجة، بهدف
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القسم التمهيدي

:املتعلقة بالقسم التمهيدياألسئلة واإلجابات

في جزئية أبرز األعمال واإلنجازات، إذا كان لدى الجهة أهداف ومبادرات مرتبطة برؤية اململكة هل يتم ذكرها تحديًدا في هذه الجزئية؟ -5

.أهداف الجهاز األساسية وملتعلقة بالرؤية: التوجه االستراتيجي، الفقرة ج و د: 2/2التقرير التفصيلي، الجزئية : ذكرها تحت البند ثانًيايتم

ما املقصود بمرئيات الجهاز ؟/ حالة أداء الجهاز بها؟ : ما املقصود -6

.في املبادرات، أي هل هي على املسار أو متأخرة أم متوقفة أو غير ذلك بشكل عامحالة الجهاز العام
.أداء الجهاز العاميقصد بها آراء رئيس الجهة حول ما يحسن: مرئيات الجهاز

هل من املمكن بند لها قبل التوجهات، فيص من املعلوم أن للهيئات مجالس إدارة يرأسها معالي الوزير و لها قرارات وتوجيهات ال تندرج تحت أي من إدارات الهيئة ، مما يستلزم تخص-7
التعديل على جدول املحتويات إلضافتها؟

ي يناسبهاومن املمكن إدراجها تحت البند الذ.دراستها والوصول السريع لألبواب املطلوبة بهالتسهيلتوحيد تقارير األجهزة الحكومية يفضل التقيد بالعناوين املدرجة، بهدف

ما املقصود في الخاتمة في القسم التمهيدي؟-8

.بهدف التقرير والنقاط الختامية التأكيدية لرئيس الجهةالخاتمة ال تقع في القسم التمهيدي، إنما نهاية التقرير ويقصد بها التذكير



12

القسم التمهيدي

:املتعلقة بالقسم التمهيدياألسئلة واإلجابات

، أم قائمة تتضمن األهداف؟(فقرة)ما املقصود بأهداف الجهاز، هل هي األهداف االستراتيجية أم أهداف أخرى؟ هل اللمحة العامة تكون نص -9

.ملحة عامة عن أهداف الجهاز العام، تذكر أهم أهداف الجهاز السنوية بشكل موجز

صفحة واحدة فهل من املمكن تجاوز ذلك، وهل تكون إما ملعالي رئيس مجلس اإلدارة أو معالي املحافظ أو كالهما؟االستفتاحية ذكر بأنها ال تتجاوز الكلمة -10

.نعم للجهة وضع كلمة استفتاحية للمعالي ولرئيس مجلس اإلدارة إن رأت ذلك، وأن ال تتجاوز صفحة واحده لكل واحد منهما

بالتفصيل ملجلس اإلدارة واللجان املنبثقة؟هل يمكن التطرق -11

.نعم يمكن عرضها بالتفصيل
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االستفسارات املتعلقة بالتقرير التفصيلي

:املتعلقة بالتقرير التفصيلياألسئلة واإلجابات

ما هي آلية نشر املعلومات السرية للجهة في التقرير السنوي؟-1

.التقارير السنوية، وسيتم تعميمها على الجهات حال اعتمادهاضوابط لنشردراسةتتم

في حال وجد توجيه إلضافة بيانات إضافية للتقرير السنوي للجهة فكيف يتم إضافتها؟ وأين تتم إضافتها؟-2

.تتم إضافتها تحت البند املناسب لها

هل يتم إضافة املؤشرات التشغيلية إلى التقرير السنوي لألجهزة العامة؟-3

.  يفضل إضافة كل ما يعبر عن أداء الجهاز

مالقصود بذلك؟(قائمة باألجزاء التي يشتمل عليها متن التقرير باإلضافة إلى املالحق)ذكر في التقرير التفصيلي في املقدمة -4

.كالفهرسةوليس بشكل قائمة مفصلبشكل نص ي موجزيقصد بها ذكر موجز ألهم األقسام التي يستعرضها التقرير 
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التقرير التفصيلي
:املتعلقة بالتقرير التفصيلياألسئلة واإلجابات

؟وتم العمل عليها في هذا العام2022، أو التي صدرت قبل عام2022هل تذكر القرارات واألوامر التي صدرت في عام : في نقطة التكليفات والتوجيهات-5

.وامر الصادرة في العام املالي للتقريريقصد بها جميع القرارات واأل 

؟هل يتم دمج مبادرات الرؤية مع املبادرات االستراتيجية للهيئة-6

.للجهة اختيار ما تراه مناسب لطريقة العرض األمثل للمبادرات بما يتوافق مع صياغة التقرير

7- 
ً
، ولكن تظهر في التقرير بأنها متأخرة جدا

ً
.هل مطلوب وضع املبادرات التي لم تمول بعد ولم تبدأ فعليا

.املطلوب لهاالدعمذكرومن املمكن تفاصيلها،نعم يتم تضمينها مع ذكر 

مشروع ، هل تذكر جميعها أو أبرزها فقط، وهل يوجد عدد تقريبي لذكر 80لدى الهيئة العديد من املشاريع تتجاوز ( أعمال وإنجازات الجهاز التشغيلية والرأس مالية خالل السنة)في بند -8
؟يكون على األبرز فقطز سهذه املشاريع ؟ السيما إن تم ذكر أبرزها سيتم التطرق للمشاريع املنجزة واستبعاد الغير مكتملة أو لم يتم البدء بتنفيذها ألن التركي

وسير العمل فيها، أما املشاريع ة التقرير أو قبل ذلكسنيترك للجهة تفصيل املشاريع بالطريقة التي تراها مناسبة و واضحة، ويفضل وضع املشاريع القائمة وجاري العمل عليها سواء تم توقيعها في
.املنتهية من املمكن أن يظهر أثرها ببند اإلنجازات

أين تذكر في التقرير؟العديد من االتفاقيات والشراكات االستراتيجية والشراكات االستثمارية الجهه إذا كان لدى-9

.أبرز األعمال واإلنجازات، تحت الفقرة التي تناسبها: 4/2التقرير التفصيلي، الجزئية: من املمكن وضعها تحت البند ثانًيا

 ما -10
ً
؟ (2-4التقرير التفصيلي بند )املقصود باألعمال واإلنجازات التشغيلية والرأسمالية املشار لها في ثانيا

.  التي حققها الجهازاملشاريع القائمة وجاري العمل عليها سواء تم توقيعها في سنة التقرير أو قبل ذلك وسير العمل فيهاذكر منجزات 
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التقرير التفصيلي
:املتعلقة بالتقرير التفصيلياألسئلة واإلجابات

لية؟ شغيفي فقرة موجز األداء هل يتم ذكر فقط مؤشرات األداء املرتبطة بمركز أداء؟ أم يذكر كل املؤشرات التي تخص الجهة سواء استراتيجية أو ت-11

.يتم تضمين جميع املؤشرات الخاصة بالجهة 

ة في القسم التمهيدي؟ما الفرق بين ماذكر في هذة الجزئية عن ماتم ذكر ,قائمة باألجزاء التي يشتمل عليها متن التقرير باإلضافة إلى املالحقذكر في التقرير التفصيلي في املقدمة -12

.كالفهرسةوليس بشكل قائمة مفصلبشكل نص ي موجزيقصد بها ذكر موجز ألهم األقسام التي يستعرضها التقرير 

هل هناك مثال توضيحي بشأن مؤشرات األداء؟-13

.  ، خالل فترة زمنية محددة، توضع قيمته الحالية، ومستهدفه(مؤشر نسبة البطالة)املثال هو 

ماملقصود بحالة املؤشر؟-14

.مدى تحقيقه ملستهدفه موضًحا باأللوان في النموذج االسترشادييقصد بها،

هل يجب تغطية ركائز الرؤية الرئيسية جميعها أو اإلكتفاء بحسب ما ترتبط به الجهة؟-15

.2030يشمل التقرير أعمال الجهة فقط تحت أعمالها األساسية أو األعمال املتعلقة برؤية اململكة 

هل مستوى االعتماد لالستراتيجية يضمن أو ال؟-16

.وذكر حالة االعتمادمن املمكن تضمينه

هل هناك حد معين لقيمة املشروع التي يتضمنها تقرير اإلنجازات؟-17

.للمشاريعال يوجد قيم محددة
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التقرير التفصيلي

:املتعلقة بالتقرير التفصيلياألسئلة واإلجابات

ما املقصود بعناصر الخطة السنوية؟ هل هي البنود التشغيلية واملشاريع؟ وهل يتم إدراج جميع املشاريع؟-18

.، النقطة الثانية"أبرز األعمال واإلنجازات" 4\2وصف إيضاحي للخطة السنوية وأبرز األعمال الرئيسية بشكل شمولي دون ذكر املشاريع، نظرا لوجود جزء خاص باملشاريع واألعمال في الفقرة 

هل يقصد األهداف االستراتيجية؟-19

ل سردها بشكل نقاط ي يراها مناسبة، من األفضاألهداف االستراتيجية الخاصة به املوجودة ضمن استراتيجيته، ولها مستهدفات محددة ، وللجهاز إيضاحها بالطريقة التيقصد بأهداف الجهاز، 
.لزم تحت كل نقطةواضحة وتفصيلها إن

راتيجية التي يتم جميع املؤشرات االستأم في نقطة موجز األداء في التقويم السنوي ملؤشرات األداء الرئيسية للجهة، هل يجب ذكر فقط املؤشرات حسب التقرير الصادر من مركز أداء -20
؟
ً
قياسها داخليا

.يتم تضمين جميع املؤشرات الداخلية للجهة، باإلضافة إلى مؤشرات األداء التي يقيسها مركز اداء

؟(الخ... الواردة، الزيارات امليدانية\السلع الصادرة-تطوير املنافذ) هل يتم التطرق لإلحصائيات وأبرز األنشطة واألعمال التي تمت مثل -21

.نعم يمكن ادراجها في األعمال واإلنجازات الخاصة بالجهة

فيما يخص املبادرات املعتمدة وفق اإلجراءات الرسمية فقط، هل من املمكن التطرق ملبادرات الجهة األخرى؟-22

.نعم يتم تضمين املبادرات الداخلية للجهة وحالتها
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االستفسارات املتعلقة بالنظرة العامة عن الوضع الراهن للجهاز

:املتعلقة بالنظرة العامة على الوضع الراهن على الجهازاألسئلة واإلجابات

هل يتم عرض تفاصيل امليزانية للجهة بشكل عام أم بحسب قطاعات الجهة؟-1

.يتم عرض موجز العتمادات امليزانية ومن املمكن عرضها بالطريقة التي تناسب اختصاصات الجهاز

هل يتم إضافة الزيادات في امليزانية واملصروفات التي ترد للجهة في نصف أو نهاية العام؟ وكيف تتم إضافتها؟-2

.يتم عرض موجز العتمادات امليزانية ومن املمكن عرضها بالطريقة التي تناسب اختصاصات الجهاز

 لكثرة املعلومات وكثرة املشاريع وتفصيلها، فهل يمكن ادراجها با-3
ً
رة؟رير بطريقة مختصلتقنموذج عقود املشروعات املوقعة بطريقته الحالية ال يخدم الجهة نظرا

.ذلك، ويترك للجهة إيضاحها بالطريقة التي تتناسب مع طبيعتهانعم يمكن

 لكثرة املعلومات وكثرة املباني وتفصيلها، فهل يم-4
ً
ريقة مختصرة؟ادراجها بالتقرير بطكن نموذج الوضع الراهن ملباني الجهاز العام اململوكة واملستأجرة ال يخدم الجهة نظرا

.ذلك، ويترك للجهة إيضاحها بالطريقة التي تتناسب مع طبيعتهانعم يمكن

هل يتم إضافة املوظفين املعارين أو املستشارين ونحوهم من املتعاقدين مع الهيئة بشكل مباشر ؟( وضع القوى البشرية)في بند -5

.ومن املمكن عرضها بالطريقة التي تناسب اختصاصات الجهازبند القوى البشرية، نعم يتم تضمينها في

(  شري تطوير رأس املال الب)بند في حال وجود معلومات أخرى أو بعض اإلنجازات التطويرية لرأس املال البشري خارجة عن الجداول في النموذج ، فهل يتم إضافة هذه املعلومات -6
كمعلومات نصية ؟

.يمكن تضمينها ، ومن املمكن عرضها بالطريقة التي تناسب اختصاصات الجهازنعم
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النظرة العامة على الوضع الراهن على الجهاز

:بالنظرة العامة على الوضع الراهن على الجهازاألسئلة واإلجابات املتعلقة

 في جزئية امليزانية وااليرادات ومساهمة القطاع الخاص في ايرادات الجهة؟-7
ً
ماهو املطلوب تحديدا

(.التخصيص أن وجد)يقصد بمساهمة القطاع الخاص في إيرادات الجهة ، كما(10)و نموذج ( 9)نموذج يمكن االستعانة بالجداول في

توقيع العقود؟ على بياناتتواريخ ترسيه املشاريع غير مسجلة وغير متوفرة على النظام حيث يتم تسجيل تواريخ توقيع العقود فقط، فهل ترون مالئمة اإلبقاء(: الترسيةتاريخ )في خانة -8

.املمكن إدراج أو حذف أعمدة من قوالب النماذج املوجودة بالدليل وإضافة رسوم بيانية أو توضيحية بحسب اختصاصات وتقدير الجهاتمن 

تتوفر بيانات يمكن وعلى ذلك فإنه ال . فقط" قيد التنفيذ"أم " ساري "األنظمة التقنية ال تقوم بتسجيل نسبة إنجاز العقود، بل تسجل حالة اإلنجاز إن كانت (: نسبة اإلنجاز)في خانة  -9
.  إلحاقها كنسبة مئوية

.املمكن إدراج أو حذف أعمدة من قوالب النماذج املوجودة بالدليل وإضافة رسوم بيانية أو توضيحية بحسب اختصاصات وتقدير الجهاتمن 

 بالتفاصيل أو يكتفي ب-10
ً
ي الدليل االسترشادي؟داول املتاحة فالجفيما يخص الوضع الراهن للقوى البشرية ورأس املال البشري وامليزانية واإليرادات وغيرها هل يتم الخوض تعبيريا

 ملا تراه مناسب ويفضل االستعانة بالجدول يترك 
ً
.املتضمن في الدليل والنموذجاالسترشاديللجهة سردها وعرضها وفقا

تحديد اإلنجازات والتحديات؟ماهي معايير -11

.دعم املطلوب لهااليوجد معايير تحدد التحديات واإلنجازات، لدى بعض الجهات تحديات تواجهها إلتمام املهام بالشكل املطلوب يمكن ذكرها في التقرير مع طلبال 
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 لـــــــكــــم
ً
شـــــكـــــرا


