الوحدة الفنية لمتابعة وتقييم
تنفيذ الرؤية الوطنية

تقرير المتابعة الشامل للربع األول
من الخطة المرحلية األولى
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إعداد:

الوحدة الفنية لمتابعة وتقييم تنفيذ الرؤية الوطنية

(وَ ُق ِل اعْمَ ُلوا َفسَيَرَى ال َّلهُ عَمَ َل ُكمْ وَرَسُو ُلهُ وَالْمُؤْمِنُونَ)
صدق اهلل العظيم

ً
عمليا في كل يوم بالجد والعمل
(حتى ال تبقى هذه الخطط في األدراج ،بل تترجم
حسب الجدول الزمني المقر ،وبما يحول هذه الرؤية إلى واقع ملموس فإننا سنراقب
األداء عن كثب ونقيم اإلنجاز على مستوى كل جهة وعبر األطر المعنية بذلك،.
وستلقى الجهات المتفوقة والسباقة والمتميزة في تحقيق اإلنجاز وفق المعايير
المطلوبة التقدير والتكريم التي تستحق ،أما الجهات التي ستتخلف عن ركب البناء
والتطوير واإلنجاز سيتم مساءلتها ومحاسبة المسؤولين عليها واستبدالهم بآخرين
قادرين على تحقيق آمال وتطلعات الشعب).
من كلمة فخامة المشير مهدي محمد المشاط
رئيس المجلس السياسي األعلى
في تدشين تنفيذ الخطة المرحلية بتاريخ مطلع يناير 2020م.
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الملخص التنفيذي
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أوال :الوحدة الفنية ومنهجية المتابعة والمراجعة
ً
ً
ثانيا :أهم مضامين الخطة المرحلية األولى والخطط التشغيلية للجهات
ً
ثالثا :عرض ألهم نتائج المتابعة لمستوى تنفيذ الخطة المرحلية خالل الربع األول 2020م
ً
رابعا :الموقف المالي للخطة المرحلية األولى بنهاية الربع األول 2020م
المكتب التنفيذي (الحكومة والجهات والمؤسسات التابعة لها)
السلطة القضائية
الهيئات واألجهزة العليا التابعة لرئاسة الجمهورية
السلطة المحلية
أهم النتائج العامة
أهم التوصيات العامة
خاتمة
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الملخص التنفيذي:
تمثل عملية المتابعة والتقييم المرحلة االهم في عملية تنفيذ الرؤية الوطنية والضامن الرئيس لتحقيق
اهداف ومبادرات الخطة المرحلية واداركها على ارض الواقع .ومن هذا المنطلق تأتي أهمية المتابعة
للخطة المرحلية وإصدار تقارير متابعة ربعية تقدم صورة واضحة عن سير عملية التنفيذ .ويتضمن التقرير:
• نتائج متابعة األداء المؤسسي والتخطيطي لمنظومة الرؤية وجهات التنفيذ خالل الربع األول يناير
ــ مارس 2020م من تنفيذ الخطة المرحلية األولى.
• الموقف التنفيذي لألنشطة من حيث نسب اإلنجاز الفعلية ومستوى التقدم المحرز فيها ،بالمقارنة
بين المخطط والمنفذ الفعلي وفق الجدول الزمني.
• قياس كفاءة آلية المتابعة لتنفيذ الخطة المرحلية التي تعدها وتنفذها األطر الرئيسية والوحدات
التنفيذية للرؤية وكذلك الجهات للعمل على تطويرها بالتنسيق معها.
• تشخيص أهم التحديات والصعوبات التي واجهتها عملية التنفيذ واستخالص النتائج وتفسيرها
واقتراح التوصيات المناسبة.
وتكمن أهمية هذا التقرير في محاولته تقديم صورة واضحة عن اداء منظومة الرؤية وجهات التنفيذ
وتحليل مضامين تقارير المتابعة وآليات تجويدها وفق أهداف ومعايير من شأنها معرفة مستوى التقدم
المحرز ودعم عملية التنفيذ وتصحيح االنحرافات وإعادة ضبط مسارات العمل والمساهمة بتجويد األداء
واالستفادة لتحسين خطط المرحلة الثانية.

ً
تتويجا للجهود التي بذلتها الوحدة الفنية في عملية المراجعة للخطط التشغيلية
ويأتي هذا التقرير

وتقارير الرصد والمتابعة للربع األول من العام 2020م لكافة الجهات حيث قامت بإعداد تقرير فردي لكل

ً
متضمنا نتائج المراجعة والمالحظات والتوصيات بإجمالي عدد ( )53وزارة ومؤسسة وهيئة وإرسالها
جهة
إليها وتتلخص أهم النتائج بما يلي.
•  316نشاط من أنشطة الخطة المرحلية لم تستوعبها الخطط التشغيلية للجهات بما فيها أنشطة
المحليات وهذا يعني أن  % 31من إجمالي أنشطة الخطة المرحلية لن تنفذ في حال لم يتم سرعة
استيعابها في خطط الجهات والبدء بتنفيذها.

ً
نشاطا
• بلغ عدد األنشطة التي تضمنتها الخطط التشغيلية للجهات من خارج الخطة المرحلية 972
ـ وهذا عدد كبير ـ مما يعني انشغال الجهات بأنشطة اعتيادية أخرى ال تخدم تحقيق أهداف الرؤية
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وخطتها المرحلية.
• بلغت نسبة مساهمة الحكومة والجهات التابعة لها في إنجاز الخطة المرحلية األولى نهاية الربع
األول ( )% 6,28فيما بلغت نسبة مساهمة هيئات وأجهزة السلطة القضائية في إنجاز الخطة
( )% 1,97ولم تتجاوز نسبة مساهمة الهيئات واألجهزة العليا التابعة لرئاسة الجمهورية ()% 0,36

فقط وجميع هذه النسب متواضعة ً
جدا مما يقتضي تنبيه كافة الجهات ولفت انتباهها إلى نقاط
الضعف وجوانب القصور التي حالت دون تحقيق نتائج مناسبة.

ً
نشاطا وبنسبة  % 8من
• بلغ عدد األنشطة التي أكتمل تنفيذها بنهاية الربع األول 2020م “”40

ً
نشاطا وبنسبة
إجمالي األنشطة المخطط تنفيذها في الربع األول 2020م والبالغ عددها 485

ً
مسبقا من العام الماضي
 % 3,89من إجمالي أنشطة الخطة المرحلية منها “ ”9أنشطة منجزة

2019م وهي نسبة متدنية ً
جدا بالنظر إلى الفترة الزمنية المتبقية للخطة مما يتطلب الضغط
على الجهات لبذل المزيد من الجهود ومضاعفة األداء لتحقيق معدل أكبر خالل الفترة المتبقية من
عمر الخطة.

ً
نشاطا وتمثل نسبة  % 56من
• بلغ عدد األنشطة (قيد التنفيذ) وبنسب إنجاز متفاوتة “”274
األنشطة المخطط تنفيذها في الربع األول 2020م وما نسبته  % 26من إجمالي أنشطة الخطة
المرحلية األولى.

ً
نشاطا تمثل نسبة  % 44من إجمالي األنشطة المخطط
• بلغ عدد األنشطة غير المنفذة ()214
تنفيذها في الربع األول .باإلضافة إلى ( )542نشاط لم يبدأ تنفيذها بعد ،بما فيها األنشطة التي
لم تتضمنها الخطط التشغيلية للجهات وتمثل نسبة  % 52من إجمالي أنشطة الخطة المرحلية
وهذا مؤشر خطير فيما يخص تحقيق مبادرات وأنشطة الخطة حيث قد يتعذر إنجازها خالل الفترة
المتبقية من عمر الخطة التي ال تتجاوز نصف عام.
• لم نتمكن من تحديد الموقف المالي للخطة ومستوى االنفاق خالل الربع األول 2020م لغياب ذلك
في تقرير المكتب التنفيذي وتقرير الوحدة الفنية بالسلطة القضائية والوحدة التنفيذية بمكتب
الرئاسة وعدم وضوح وتناقض البيانات في تقارير الجهات وعدم التزام عدد من الجهات بالرفع
بتقاريرها المالية والمبالغ المنفقة على أنشطة الخطة المرحلية .وهذا يؤدي لغياب جانب مهم في
تقرير المتابعة والمتمثل بنسبة اإلنفاق المالي مما يقتضي إلتزام الجهات بالرفع بنسبة اإلنفاق
والبيانات المالية في تقاريرها الربعية.

7

تقرير المتابعة للربع األول

تقرير المتابعة الشامل للربع األول من الخطة المرحلية األولى

مدى استيعاب كافة الجهات لألنشطة المسندة لها في الخطة المرحلية

711
972

األنشطة المطابقة في الخطط

316

التشغيلية لكافة الجهات مع

الخطة المرحلية

األنشطة في الخطط

1027

التشغيلية من خارج الخطة
المرحلية

أنشطة الخطة المرحلية

التي لم تتضمنها الخطط
التشغيلية للجهات

إجمالي عدد األنشطة في
الخطة المرحلية األولى

نسبة مساهمة الجهات في انجاز خطة المرحلة االولى على
مستوى الخطة المرحلية ككل

0.36%
1.97%
المكتب التنفيذي
6.29%

السلطة القضائية
االجهزة والهيئات العليا

214

عدد األنشطة غير منفذة من المخطط للربع األول

226

عدد األنشطة لم يتم البدء بتنفيذها

274

ً
جزئيا
عدد األنشطة التي تم إنجازها

316

عدد األنشطة الغير منفذة ولم يتم استيعابها في الخطط التشغيلية للجهات

40

عدد األنشطة التي تم تنفيذها (مكتمل تنفيذها)
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أهم التحديات التي تواجه عملية التنفيذ:
 .1تحديات البيئة اإلدارية والثقافة التنظيمية السائدة في الجهاز اإلداري للدولة على مستويين
رئيسين هما:
• المستوى األول :يتعلق باإليمان والوعي بأهمية الرؤية والفهم الدقيق لغاياتها وأهدافها
ومضامينها ومتطلبات تنفيذها والقدرة على صياغة الخطط التنفيذية والتشغيلية سواء
كان ذلك لجهة تحديد السياسات واألولويات أو المبادرات والمشاريع أو لجهة ما يتعلق
بالوسائل واآلليات واألدوات وإدارة التنفيذ والمتابعة والتقييم.
• المستوى الثاني :يتعلق بنوعية حامل مشروع الرؤية في المستويات القيادية واإلدارية
في مؤسسات الدولة واألطر الرئيسية والوحدات التنفيذية لمنظومة الرؤية ويمثل هذا
المستوى التحدي األهم وذلك لعدم امتالك البعض منهم المعارف والمهارات المطلوبة
مما يقتضي تنفيذ إصالحات عميقة في السياسات العامة للدولة وإعادة النظر في
بيئة الحامل وطرق االختيار والتعيين وتنفيذ تدريب نوعي وهادف لكافة األطر والجهات
التنفيذية.
 .2ضعف كفاءة األداء والقدرات التخطيطية وغياب ثقافة المتابعة والتقييم في مختلف مؤسسات
الدولة وانعكاساته السلبية على تحقيق مبادرات وأنشطة الخطة.
 .3عدم توفر الموارد المالية المطلوبة لعدد كبير من مبادرات وأنشطة الخطة المرحلية مع ان ذلك
ً
مبررا للتنصل عن المسؤولية تجاه تنفيذ الرؤية.
حائال أو
يجب أن ال يكون
ً

 .4األوضاع االستثنائية العصبية والتحديات الجسيمة التي تواجهها البالد بشكل عام ومؤسسات
الدولة بشكل خاص في ظل استمرار العدوان والحصار مما يتطلب وعي عالي بهذه التحديات
والمخاطر.
 .5التعامل مع هذا المشروع الوطني الكبير من قبل البعض بنفس الوسائل واألساليب التي
درجت عليها مؤسسات الدولة في العقود السابقة دون إدراك ووعي أن أكبر تحدي اليوم هو
تحويل هذا المشروع إلى واقع مهما كانت الصعوبات والتحديات.
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أهم التوصيات:
 .1العمل على سد الفجوة التمويلية للخطة وحسم موضوع التخصيص مع وزارة المالية والجهات
ذات العالقة بصورة عاجلة ومتابعة الجهات لتحقيق إلزامية التخطيط فيما يتعلق ببعض األنشطة
التي يمكن تغطية تكاليفها من اإليرادات الذاتية والنفقات التشغيلية للجهات.
 .2تفعيل دور مجلس الوزراء والوزراء وقيادات المؤسسات في متابعة تنفيذ الخطط التشغيلية
أوال بأول .
لجهاتهم ومراجعة األداء بصورة دورية والعمل على تذليل الصعوبات ً

 .3تنفيذ تدريب نوعي وهادف لألطر الرئيسة والوحدات التنفيذية لمنظومة الرؤية و إلزام الجهات
بتخصيص جزء من نفقاتها التشغيلية لتغطية النفقات المطلوبة لعملية إدارة التنفيذ والرصد
والمتابعة.
 .4العمل على استكمال إنشاء وتفعيل النظام اإللكتروني للرؤية الوطنية واستخدامه في
التخطيط والمتابعة والتقييم وربطة بكافة مؤسسات وأجهزة الدولة.
 .5التركيز على متابعة ودعم تنفيذ أهم المبادرات واألنشطة التي تمثل أولويات السياسات العامة
والتي تلبي متطلبات المرحلة األولى من تنفيذ الرؤية الوطنية.
 .6االهتمام بتقارير المتابعة واالستفادة منها في لفت انتباه جهات التنفيذ إلى نقاط الضعف التي
أوال بأول
حالت دون تحقيق النتائج المرجوة مع أهمية اجراء التدخالت المناسبة لتذليل الصعوبات ً

ألن التأخير وترحيل المشكالت سيؤدي إلى تراكمها ويفقد عملية المتابعة أهميتها ودورها.

ونأمل أن يقدم هذا الملخص صورة موجزة عن سير تنفيذ الخطة المرحلية للقيادة السياسية وأن
يشـكل تقريـر المتابعـة الربعي االول للخطـة المرحلية خطوة مهمة نحو مأسسة العمل التخطيطي
وبناء منظومة المتابعة والتقييم في كافة مؤسسات الجهاز اإلداري للدولة وتعزيز الحوكمـة والشـفافية
والمسـاءلة.
مع اإلشارة إلى أن هذا التقرير تم إعداده بحسب التقارير المرفوعة من المكتب التنفيذي والوحدة
الفنية بالقضاء ووحدة التنسيق بوزارة اإلدارة المحلية والتقارير المرفوعة من الجهات ولم يتسنى
للوحدة الفنية للمتابعة والتقييم التحقق من موثوقية ودقة البيانات والمعلومات الواردة فيها.
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المقدمة:
الر ْؤ َيـة الوطنية لبناءِ الدولةِ اليمنيةِ الحديثةِ من
يأتي إعداد هذا التقرير ترجمة عملية لما أولته وثيقةُ ُّ

تنفيذها على
ِ
أثناء
وفعالةٍ في متابعة وتقييم مسار العمل
توف ِر آلياتٍ نوعيةٍ
لضمان ُّ
اهتمام خاص
َّ
َ
ِ

كافة المستويات ،وذلك من خالل عملية تشاركية تشمل كافة األطر التنظيمية والوحدات التنفيذية
للرؤية والجهات المعنية بالتنفيذ والمتابعة والتقييم وفق آلية واضحة ومسؤوليات محددة تحقق
التعاون والتكامل بين الجميع.
والوحدة الفنية ومن منطلق مسؤوليتها كجهة مختصة بعملية المتابعة والتقييم تهدف من خالل هذا
التقرير إلى تقديم صورة واضحة عن مستوى األداء المؤسسي والتخطيطي للجهات خالل الربع األول
من تنفيذ الخطة المرحلية لوضعها أمام القيادة السياسية ،وكذلك تقديم المساعدة والدعم الفني
للجهات لالستفادة من نتائج المتابعة في دعم عملية التنفيذ وتجويد األداء وتصويب أي مالحظات فنية
أو موضوعية وتقديم التوصيات الهادفة لتطوير ومأسسة عملية التخطيط االستراتيجي واالستفادة
من تجربة الربع األول في إعداد التقارير الربعية القادمة وتعزيز التعلم المؤسساتي والفردي وبما
ُ
إيجابيا على مستوى األداء واإلنجاز وإعداد الخطة المرحلية الثانية .وبما يمكن الجميع من
ينعكس
الوقوف على جوانب اإلنجاز والعمل بصورة مشتركة على تصحيح وتدارك كافة أوجه القصور وتذليل
الصعوبات والدفع بمسيرة التنفيذ واإلنجاز في ضوء توجيهات القيادة الثورية والسياسية الحكيمة.
وتجدر اإلشارة هنا للصعوبات التي واجهت الوحدة أثناء عملية المراجعة وإعداد التقرير ومن أهمها تأخر
تسليم تقارير المتابعة المرفوعة من الجهات والتقارير الرئيسية بصورتها النهائية لفترة تتجاوز شهر
كامل عن الموعد المحدد ألسباب وظروف ذاتية وموضوعية ،وكذلك األخطاء والقصور في الكثير من
الخطط التشغيلية للجهات وعدم توفر الجداول الزمنية للتنفيذ والمؤشرات وبيانات سنة األساس
والقيم المستهدفة .وكذلك عدم وضوح التكلفة الحقيقية والمصادر المالية المؤكدة وغياب القواعد
والمعايير المعتمدة الحتساب الكلفة المالية للبرامج والمشاريع واألنشطة وغيرها من اإلجراءات
التي تتم عملية المراجعة على ضوئها .إضافة إلى عدم اكتمال البيانات في تقارير المتابعة وفق
النماذج المعتمدة وبما يقدم معلومات واضحة عن سير عملية تنفيذ الخطة مما شكل عقبة امام توفر
المعلومات التي تطلبها اعداد هذا التقرير.
ومع تقديرنا للظروف االستثنائية التي صاحبت عملية التنفيذ خالل الربع األول فإننا نؤكد أن المالحظات
التي يتضمنها التقرير تجاه مجمل األداء ال تنتقص من الجهود التي بذلتها األطر الرئيسية لمنظومة
الرؤية وفي مقدمها المكتب التنفيذي والوحدة الفنية للقضاء وبقية الوحدات التنفيذية والتي
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تمكنت من إحداث حراك كبير وفاعل في إطار متابعة تنفيذ الخطة المرحلية األولى على مستوى
كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات واألجهزة العليا والذي كان لدورها وجهودها األثر اإليجابي في
دعم عملية التنفيذ وتحقيق تقدم محرز في عدد من أنشطتها ونسب إنجاز متفاوتة بين جهة وأخرى.
ونأمل االستفادة من التقرير العام والتقارير الفردية المرسلة لكافة الجهات في مراجعة األداء
وتالفي جوانب القصور والعمل على تذليل الصعوبات ومضاعفة الجهود في ظل األجواء المفعمة
بأصداء االنتصارات العظيمة لجيشنا ولجاننا وشعبنا .وبحيث تؤسس عملية تنفيذ الخطة قاعدة رصينة
من شأنها أن توحد الجهود وترفع وتيرة األداء واإلنجاز في مختلف الجهات اإلدارية للدولة المعززة
للجبهة العسكرية والمكملة لها على أساس قوي من الثقة والمسؤولية المشتركة وااليمان بقدرات
الشعب اليمني على هزيمة العدوان وبناء الدولة اليمنية الحديثة القوية والعادلة ...ومن الله نسأل
العون والتوفيق والسداد للجميع هو نعم المولى ونعم النصير.
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ً
أوال :الوحدة الفنية ومنهجية المتابعة والمراجعة
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تعريف بالوحدة الفنية للمتابعة والتقييم:
حددت وثيقة الرؤية الوطنية وآليتها التنفيذية بشكل دقيق وواضح المسئوليات والمهام واالختصاصات
لألطر المعنية بتنفيذ ومتابعة وتقييم الرؤية الوطنية بشكل عام ،والوحدة الفنية للمتابعة والتقييم
بشكل خاص ،حيث تضمنتا تحديد دقيق لمجاالت االتصال والمتابعة والرصد والتقييم وقياس
المؤشرات لتعكس جميعها اإلدراك الواعي واالهتمام الكبير بعملية المتابعة والتقييم لمستوى
تنفيذ الرؤية الوطنية باعتبارها الضمانة الحقيقية لتنفيذها على أرض الواقع.
وتعد هذه الخطوة الهامة األولى من نوعها في بالدنا حيث يتم إنشاء اطار فني أعلى يتبع رئيس
الجمهورية مباشرة ويتولى مسؤولية اإلدارة والتنظيم ألنشطة المتابعة والتقييم لمستوى تنفيذ
الخطط االستراتيجية المرحلية ،والقطاعية والتنفيذية المنبثقة عن الرؤية الوطنية ومتابعة مستوى
التقدم المحرز فيها وتقييم األداء وقياس رضا المجتمع وتحديد االنحرافات واإلخفاقات واقتراح الحلول
والمعالجات المناسبة لها على المستوى الوطني والقطاعي والمركزي والمحلي.
وفي هذا السياق فإن الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم تمثل النواة الرئيسية نحو تأسيس وبناء
منظومة متابعة وتقييم نوعية على المستوى الوطني تشمل كافة وحدات الجهاز اإلداري للدولة
والذي تعد ضرورة حتمية ليس من اجل متابعة تنفيذ الرؤية الوطنية فحسب وإنما بهدف االرتقاء
بمستوى األداء الحكومي في مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة ورفع كفاءتها وفاعليتها بشكل عام.
ونتناول هنا بإيجاز األدوار والمسئوليات والمهام واالختصاصات كما وردت في وثيقة الرؤية الوطنية
وآليتها التنفيذية وقرار رئيس المجلس السياسي األعلى رقم ( )123لسنة 2019م بشأن إنشاء
الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم:
أ -األدوار والمسئوليات:
• متابعة وتقييم مستوى تنفيذ الخطط التنفيذية على مستوى الوحدات التنفيذية في السلطات
والهيئات واألجهزة العليا والحكومة.
• العمل على اتساق الخطط التنفيذية على مستوى القطاعات مع الغايات واألهداف االستراتيجية
للرؤية الوطنية.
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ب -المهام واالختصاصات:
• إعداد خطة العمل التنفيذية للمتابعة والتقييم لمستوى تنفيذ الرؤية من قبل الوحدات
التنفيذية للرؤية الوطنية.
• وضع معايير المتابعة والتقييم للخطط التنفيذية للوحدات التنفيذية للرؤية الوطنية واإلشراف
على تطبيق تلك المعايير.
• مراجعة الخطط والسياسات االستراتيجية والتنفيذية على مستوى الوحدات التنفيذية للرؤية
الوطنية وتحديد مدى اتساقها فيما بينها ومع الغايات واألهداف االستراتيجية للرؤية الوطنية.
• مراجعة وتحليل البيانات والوثائق الواردة للوحدة الفنية من الوحدات التنفيذية للرؤية الوطنية
والتحقق من مدى سالمتها وكفاءتها وإبداء المالحظات الالزمة بشأنها وتقديم المقترحات
والتوصيات لمعالجة ماقد تكشفه المراجعة والتحليل من انحرافات او إخفاقات في التنفيذ.
• العمل مع المكتب التنفيذي على تطبيق نظام الكتروني متكامل لبيانات الرؤية واستخدامه
في المتابعة والرقابة والتقييم.
• تلقي وطلب كافة البيانات والمعلومات والمستندات واإلحصاءات التي تتطلبها طبيعة
عمل الوحدة الفنية لتسهيل عملية المتابعة والتقييم وضمان انسياب وتدفق هذه البيانات
والمعلومات واإلحصاءات في الوقت المحدد من كافة الوحدات التنفيذية للرؤية الوطنية.
• الطلب من المكتب التنفيذي والوحدات التنفيذية للرؤية الوطنية بتأجيل السير او البت في
مبادرة او مشروع الى حين البت فيها من قبل رئيس المجلس السياسي األعلى.
• تشكيل فرق ولجان عمل ميدانية للمتابعة والتقييم الدوري والمفاجئ لغرض التحقق من
تنفيذ سياسات وخطط الرؤية الوطنية وتلتزم جميع الوحدات التنفيذية للرؤية الوطنية بتمكين
هذه اللجان والفرق من االطالع على كافة البيانات والسجالت والمعلومات والمستندات التي
تتطلبها طبيعة األعمال المكلفة بها وتقديم كافة التسهيالت لها.
• اإلشراف على أعمال الوحدات التنفيذية للرؤية الوطنية بشان متابعة وتقييم أعمالها واالشتراك
في وضع السياسات والخطط والبرامج التنفيذية المتعلقة بعملها.
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 .2أهداف عملية الرصد والمتابعة:
تهدف عملية الرصد والمتابعة إلى تقديم صورة موجزة عن األداء بشكل دوري لمتخذي القرار
لتمكينهم من تذليل المعيقات التي واجهت او قد تواجه عملية التنفيذ عبر تحليل سير التنفيذ
للخطط والتأكد من ان تنفيذها يؤدي الى تحقيق المبادرات واألنشطة المخططة وتدعم عملية
المساءلة في تنفيذ الرؤية.
ً
ً
أساسيا من مكونات منظومة التخطيط االستراتيجي القومي بما يضمن
مكونا
تعد عملية المتابعة
التكامل واالتساق بين مستويات عملية التخطيط الثالثة ،وبما يضمن توظيف آليات ومخرجات عملية
المتابعة في دعم تنفيذ الرؤية وتحقيق مستهدفاتها من جهة وتأكيد كفاءة ومرونة ومصداقية
منظومة التخطيط والمتابعة في بالدنا من جهة أخرى.
 .3منهجية المراجعة وإعداد التقرير:
• وضع معايير لمراجعة مضامين الخطط التشغيلية ومدى اتساقها مع الخطة المرحلية والتأكد من
توفر عناصر المتابعة والتقييم فيها باعتبارها االساس العملي لضمان تنفيذ الخطة المرحلية
واالساس الذي تقوم عليه عملية المتابعة والتقييم.
• إعداد معايير لمتابعة وقياس األداء المؤسسي والتخطيطي لألطر الرئيسية للرؤية والوحدات
التنفيذية والجهات في قياسها األبعاد الكمية والنوعية والزمنية والمالية وتنفيذ عملية المراجعة
بناء عليها.
ً

• دراسة كفاءة آلية وإجراءات متابعة عملية التنفيذ التي تطبقها الجهات والعمل على تطويرها
بالتنسيق معها.
• وضع قواعد وآلية واضحة لمتابعة الموقف التنفيذي لألنشطة من حيث نسب اإلنجاز الفعلي
و الزمني واالنفاق المالي وحساب معدالت اإلنجاز لألنشطة بالمقارنة بين المخطط والمنفذ
الفعلي خالل الربع االول.
• مراجعة التقارير المرفوعة من المكتب التنفيذي والوحدة الفنية بالقضاء من حيث الموقف
التنفيذي لألنشطة ومستوى التقدم المحرز فيها .وإجراء التحليل الكمي والنوعي.
• استخالص النتائج وتفسيرها وتحديد التحديات والمعوقات التي واجهت عملية التنفيذ وتقديم
التوصيات المناسبة بشأنها.
بناء على
• مراجعة تقارير المتابعة الصادرة عن الجهات وإعداد تقارير أداء موحدة لجميع الجهات ً
نفس المعايير تقدم صورة موجزة وموحدة عن أداء كل جهة.

• تعزيز ثقافة األداء وتحسين وضع الخطط والسياسات وتفعيل الشفافية والمسائلة في أداء
مؤسسات الدولة.
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ً
ثانيا :أهم مضامين الخطة المرحلية األولى والخطط التشغيلية للجهات
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.1عرض لمكونات الخطة المرحلية األولى:

914

الجهات
المركزية

المحليات

276

عدد المبادرات

109

عدد األهداف االستراتيجية

113

عدد األنشظة

12

عدد المبادرات

12

18
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.2خالصة احصائية بتوزيع أنشطة الخطة المرحلية على الجهات ومدى استيعابها:
الحكومة والجهات

السلطة

االجهزة والهيئات العليا

المحافظات

التابعة لها

القضائية

التابعة لرئاسة الجمهورية

(المحليات)

عدد الجهات

49

6

14

22

91

عدد األنشطة في الخطة المرحلية

749

105

60

113

1027

عدد األنشطة في الخطط التشغيلية للجهة

1120

408

155

0

1683

عدد األنشطة المطابقة مع الخطة المرحلية

608

78

25

0

711

141

27

35

113

316

512

330

130

عدد األنشطة في الخطة المرحلية التي لم تستوعبها
خطط الجهات
عدد األنشطة في خطط الجهات من خارج الخطة المرحلية

خطة السلطة القضائية طلب تعديلها

مالحظات

972
بعض المحافظات قدمت خطط
جزئية غير مكتملة

.3مستوى التطابق بالنسبة للخطط التشغيلية بالمقارنة مع الخطة المرحلية:
شكل بياني يوضح مدى الخلل في الخطط التشغيلية المرفوعة من الجهات
بعدد اكبر من ماهو معتمد في الخطة المرحلية
1683

1027

972
711

عدد األنشطة في
الخطة المرحلية

485

عدد األنشطة

عدد األنشطة

الشغيلية للجهات

المرحلية

المرفوعة في الخطط المطابقة مع الخطة

19

عدد االنشطة

المدرجة في خطط
الجهات من خارج
الخطة المرحلية
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االجمالي

عدد أشطة الخطة
المرحلية المخطط
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 .4مستوى التطابق على مستوى االنشطة في الخطط المرفوعة من الجهات بالمقارنة مع االنشطة
المسندة لتلك الجهات في الخطة المرحلية :

مستوى التطابق على مستوى الخطط التشغيلية والخطط المرحلية وعدد الجهات
91

43

11

عدد الجهات

عدد الخطط المطابقة

عدد الخطط التشغيلية

للمرحلية

غير المطابقة

19

18

عدد الجهات التي لم

عدد الجهات التي اسند

توافي بخطط تشغيلية لها تنفيذ انشطة وهي
غير موجودة

• من خالل االطالع على الرسم البياني يتضح ان مستوى التطابق بالنسبة للخطط التشغيلية ()11
خطة بنسبة ( )% 12وهو مؤشر ضعيف على مستوى التطابق بين ماورد في الخطة المرحلية
وبين ماورد في الخطط التشغيلية للجهات على مستوى االنشطة (السياسات – برامج  -مشاريع)
فيما نسبة ( )% 46غير مطابق وهو ما يستدعي تصحيح تلك الخطط التشغيلية وموائمتها مع
الخطة المرحلية.
• يوجد عدد ( )18من الجهات تم اسناد مسؤولية تنفيذ بعض االنشطة لها وهي كيانات معنوية
وليست اجهزة قائمة منها ( )5جهات لم يتم موافاتنا باي خطط او تقارير.
• وعند االطالع على الجدول ومقارنة االنشطة المطابقة مع االنشطة في الخطة المرحلية باعتبارها
اساس المتابعة والتقييم بلغت نسبة التطابق الى ( )% 69وهو مايعني ان ( )% 31من أنشطة
الخطة المرحلية لم يتم استيعابها في الخطط التشغيلية للجهات.
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ً
ثالثا :عرض ألهم نتائج المتابعة لمستوى تنفيذ الخطة المرحلية خالل الربع
األول 2020م
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.1الموقف التنفيذي ألنشطة الخطة المرحلية األولى خالل الربع األول 2020م
يتناول هذا الجزء من التقرير تقديم صورة اجمالية عن تحليل نتائج متابعة تنفيذ الخطة المرحلية
األولى خالل الربع األول من العام 2020م من حيث الموقف التنفيذي لألنشطة ويشمل الموقف
التنفيذي من حيث نسب اإلنجاز وحالة النشاط “مكتمل ـ قيد اإلنجاز ـ لم ينفذ ـ لم يبدأ بعد) وتحديد
متوسط نسبة التقدم المحرز ونسبة مساهمة الجهات في تنفيذ الخطة المرحلية األولى.
وتقديم صورة واقعية وموضوعية عن مستوى األداء واإلنجاز حتى تتمكن القيادة السياسية
والحكومة والسلطة القضائية والهيئات واألجهزة العليا ومختلف مؤسسات الدولة المعنية بالتنفيذ
من الوقوف على مستوى األداء والعمل بصورة تشاركية على دعم عملية التنفيذ وسبل تعزيز
اإلنجاز وتصحيح وتدارك كافة أوجه القصور.
وعملت الوحدة على إعداد معايير وآليات للرصد والمتابعة وتقييم نتائج التقارير الدورية للمتابعة ربع
السنوية المعدة من الجهات وآلية احتساب معدالت ونسب اإلنجاز ونسب مساهمة الجهات في
تنفيذ الخطة المرحلية.
.2آلية احتساب متوسط نسبة اإلنجاز ومساهمة الجهات في تنفيذ أنشطة الخطة المرحلية:
تختلف الجهات المعنية بتنفيذ الخطة المرحلية األولى من حيث عدد االنشطة الخاصة بكل جهة في
الخطة المرحلية األولى ككل ،أو على مستوى األنشطة المحددة في خططها التشغيلية المطابقة
للخطة المرحلية ،وعلى سبيل المثال فأن بعض الجهات ليس لديها سوى نشاط واحد أو نشاطين،
بينما جهات أخرى لديها أكثر من  40نشاط ،ولذا فإن االعتماد على النسبة الظاهرية لإلنجاز ال يعكس
حقيقة الجهد الذي بذلته كل جهة في تحقيق أنشطة الخطة المرحلية األولى ،وبالتالي فإن االعتماد
على تلك النسبة يجعل القياس غير دقيق ويتعذر بناء عليه ترتيب الجهات بحسب ما بذلته من جهود.
ولمعالجة هذه اإلشكالية كان ال بد من إيجاد آلية مناسبة الحتساب نسبة االنجاز مقارنةً بعدد
االنشطة المنجزة ،وعلى النحو التالي:
• نسبة االنجاز الى اجمالي االنشطة المحددة لكل جهة في خطة الربع األول المطابقة ألنشطة
الخطة المرحلية ،وهي النسبة الظاهرية لإلنجاز ،وتم احتسابها بناء على التقارير المقدمة من
الجهات.
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• نسبة االنجاز الى إجمالي عدد األنشطة المحددة للجهة في الخطة المرحلية ،وتم احتسابها من
خالل المعادلة التالية:
اإلنجاز إلى إجمالي

أنشطة الخطة المرحلية
األولى للجهة

=

نسبة إنجاز الجهة ألنشطة الربع األول × عدد أنشطة الربع األول
عدد أنشطة الخطة المرحلية للجهة

• نسبة مساهمة كل جهة في إنجاز أنشطة الربع األول ككل ،وتم احتسابها من خالل المعادلة
التالية:
نسبة مساهمة الجهة

في إنجاز أنشطة الربع
األول ككل

=

متوسط نسبة إنجاز أنشطة الجهة للربع األول × عدد أنشطة الجهة للربع األول
عدد أنشطة الربع األول ككل

• نسبة مساهمة كل جهة في إنجاز أنشطة الخطة المرحلية ككل ،وتم احتسابها من خالل المعادلة
التالية:
نسبة مساهمة الجهة

في إنجاز أنشطة الخطة
المرحلية ككل

=

متوسط إنجاز أنشطة الجهة المحددة في الخطة المرحلية × عدد أنشطة الجهة للخطة المرحلية

إجمالي عدد أنشطة الخطة المرحلية
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خالصة اجمالية
لتحليل الموقف التنفيذي لألنشطة في الخطة المرحلية االولى خالل الربع االول للعام 2020م
الحكومة والجهات

السلطة

االجهزة والهيئات العليا

المحافظات

التابعة لها

القضائية

التابعة لرئاسة الجمهورية

(المحليات)

عدد األنشطة في الخطة المرحلية

749

105

60

113

عدد األنشطة المخطط تنفيذها بالربع األول

379

59

47

0

االنشطة المنفذة بشكل كلي بحسب تقارير الجهات

36

1

3

0

االنشطة المنفذة بشكل كلي بحسب تقارير الجهات

221

30

23

0

االنشطة غير المنفذة من المخطط في الربع األول

173

28

13

0

% 12.39

% 3.88

% 0.71

% 7.66

% 17.12

% 5.48

% 6.28

% 1.97

% 0.36

نسبة المساهمة في تنفيذ انشطة الربع االول على
المستوى الكلي

متوسط نسبة التقدم المحرز للجهات الى الخطة

المرحلية قيد التنفيذ
نسبة مساهمة الجهات في انجاز خطة المرحلة االولى

االجمالي

ويتضح من خالل الجدول الموقف التنفيذي ألنشطة الخطة المرحلية االولى 2019-2020م بنهاية الربع
االول على مستوى الخطة المرحلية بشكل كامل ونوجز أهم نتائج المراجعة والتحليل للموقف التنفيذي
على النحو التالي:
 .1الموقف التنفيذي ألنشطة الحكومة والجهات التابعة لها:
بلغ عدد األنشطة المسندة للحكومة والجهات التابعة لها والمخطط تنفيذها خالل الربع األول ()379
نشاط وتمثل نسبة ( )% 36,9من إجمالي أنشطتها في الخطة المرحلية األولى والبالغ عددها ()749
نشاط.
•  36نشاط أكتمل تنفيذها وتمثل نسبة  % 3,5من اجمالي انشطة الخطة المرحلية.
ً
جزئيا وتمثل نسبة  % 21,5من اجمالي انشطة الخطة المرحلية.
•  221نشاط (قيد التنفيذ) نفذ
•  173نشاط غير منفذ وتمثل نسبة  % 23من اجمالي االنشطة المسندة للجهات التابعة للحكومة.
•  88نشاط وردت في الخطة المرحلية ولم تستوعبها بعض الجهات في خططها التشغيلية وتمثل
نسبة  % 12من االنشطة المسندة للجهات التابعة للحكومة .و( )53نشاط وردت في الخطة المرحلية
تم اسنادها لـ( )10جهات وكيانات بعضها غير موجودة والبعض اآلخر قطاع خاص ومجتمع مدني وبعض
الجهات لم تعد خططها التشغيلية وتمثل نسبة ( )% 7من االنشطة المسنود تنفيذها للحكومة.
وعلى المستوى اإلجمالي بلغ متوسط نسبة التقدم المحرز للحكومة والجهات التابعة لها في تنفيذ
االنشطة على مستوى الخطة المرحلية ككل ما نسبته  .% 7.6فيما بلغت نسبة مساهمة الحكومة في
تنفيذ انشطة الربع االول  % 12وعلى المستوى الكلي للخطة المرحلية بلغت نسبة مساهمة الحكومة
والجهات التابعة لها في انجاز الخطة المرحلية (.)% 6,28
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 .2الموقف التنفيذي ألنشطة السلطة القضائية:
يشير تحليل الموقف التنفيذي ألنشطة أجهزة ومؤسسات السلطة القضائية لمعرفة مدى مساهمتها
في تنفيذ الخطة المرحلية بشكل كامل إلى ما يلي:
االنشطة (البرامج والمشاريع) على مستوى الخطة المرحلية ككل خالل الربع االول على النحو التالي:
• تم اسناد ( )105نشاط للسلطة القضائية ومؤسساتها في الخطة المرحلية فقط فيما لم يتم
استيعاب بقية مبادرات وأنشطة السلطة القضائية التي وردت في خطتها المرحلية األولى وما
يزال الموضوع قيد الدراسة والمراجعة لدى لجنة مختصة ويقتصر هذا التقرير على ما ورد في الخطة
المرحلية فقط .حيث يشير التحليل الموقف التنفيذي لألنشطة الى ان:
• ( )1نشاط اكتمل تنفيذه من إجمالي ( )59نشاط مخطط تنفيذه خالل الربع االول و ( )30نشاط
قيد التنفيذ “تنفيذ جزئي” فيما ( )28نشاط لم تنفذ وتمثل نسبة( )% 47من االنشطة المخططة
للربع االول بلغ ( )27نشاط في الخطة المرحلية غير منفذه لم تستوعبها الخطط التشغيلية ألجهزة
ومؤسسات السلطة القضائية وتمثل نسبة(.)% 26
وبحسب آلية احتساب متوسط مساهمة الجهات في تنفيذ الخطة المرحلية فإن متوسط نسبة التقدم
المحرز في تنفيذ انشطة السلطة القضائية الى الخطة المرحلية بلغت ( )% 17.2فيما تمثل نسبة
مساهمة السلطة القضائية (الجهات والمؤسسات التابعة لها) في انجاز الخطة المرحلية االولى على
ً
تقريبا.
المستوى الكلي خالل الربع االول ما نسبته()% 1.97
 .3الموقف التنفيذي ألنشطة الهيئات واالجهزة العليا:
يشير تحليل الموقف التنفيذي لألنشطة الخاصة باألجهزة والهيئات العليا التابعة لرئاسة الجمهورية
لمعرفة مستوى التقدم المحرز ونسبة مساهمتها في تنفيذ الخطة المرحلية االولى خالل الربع االول:
• ( )3أنشطة أكتمل تنفيذها من إجمالي ()47نشاط مخطط تنفيذها خالل الربع االول (وهي األنشطة
الخاصة بهيئة الزكاة).
• ( )7انشطة لم يتم تنفيذها خالل الربع االول وتمثل نسبة( )% 12أنشطة االجهزة والهيئات العليا في
الخطة المرحلية.
• فيما بلغت نسبة مساهمة الهيئات واألجهزة العليا في تنفيذ انشطة الربع االول تمثل ( )% 0.71من
الخطة المرحلية على المستوى الكلي.
• ( )% 5.48هو متوسط نسبة االنجاز(التقدم المحرز)للجهات والهيئات العليا الى انشطة الخطة المرحلية
على المستوى الكلي.
• ( )0.36هو نسبة مساهمة الجهات والهيئات العليا في انجاز الخطة المرحلية على المستوى الكلي
خالل الربع االول.2020
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تنوية:

وردت إلى الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم الخطط التشغيلية وتقارير المتابعة للربع األول
2020م لكل من (االمانة العامة لرئاسة الجمهورية -جهاز االمن والمخابرات) وهذان الجهازان لم
يتم استيعابها في الخطة المرحلية األولى إال أن التقارير الواردة منهما تكشف قيامهما بتنفيذ
عدد من األنشطة كما أنهما من الجهات المتفاعلة ومستوى التقدم المحرز عالي بحسب التقارير
ً
وتحقيقا للموضوعية واإلنصاف تم إدراجهما في التقرير ويشير تحليل
المرفوعة للوحدة الفنية
الموقف التنفيذي لألنشطة الواردة في تقاريرهما على ما يلي:
• ( )14نشاط هي االنشطة المكتملة التنفيذ.
• ( )20نشاط قيد التنفيذ (المنفذة بشكل جزئي).

26

تقرير المتابعة للربع األول

تقرير المتابعة الشامل للربع األول من الخطة المرحلية األولى

ً
رابعا :الموقف المالي للخطة المرحلية األولى بنهاية الربع األول 2020م
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.1اإلنفاق المالي ألنشطة الخطة المرحلية:
يقصد باإلنفاق المالي نسبة ما أنفقته الجهات على أنشطة الخطة المرحلية مقارنة مع المبالغ المالية
والكلف المخططة لها في الخطة المرحلية األولى للعام 2020م بشكل عام واألنشطة المخططة خالل
الربع األول بشكل خاص.
وتشير نتائج المراجعة لتقارير األطر الرئيسة لمنظومة الرؤية وتقارير الجهات إلى غياب تحدي الموقف
المالي للخطة ونسبة اإلنفاق على مستوى الجهات الرئيسة أو على مستوى جهات التنفيذ.
ويوضح الجدول التالي ما ورد بشأن الموقف المالي في تقارير المتابعة للربع األول 2020م على
مستوى الجهات الحكومية والسلطة القضائية واألجهزة والهيئات العليا
الجهة
البيان

عدد الجهات التي قدمت تقارير فيها
نسبة تقدم إنجاز ولم تقدم تقارير
مالية (ال يوجد لديها صرف)

عدد الجهات التي ال يوجد أي نسبة
تقدم إنجاز األنشطة وقدمت في
تقاريرها صرف مبالغ مالية

عدد الجهات التي حددت نسبة تقدم

إنجاز وصرفت

عدد الجهات التي ليست لديها نسب
تقدم إنجاز ولم تصرف

عدد الجهات التي كانت لديها تقارير
ولها نسبة تقدم انجاز ولم تكن لها
تكلفة مالية

المجموع

الوزارات والجهات الحكومية
العدد

10

النسبة

السلطة القضائية
العدد

2

% 26

النسبة

الجهات العليا التابعة للرئاسة
العدد

% 33.30

النسبة

1

% 7.10

المجموع
العدد

13

النسبة

% 22.40

4

% 11

0

% 0.00

0

% 0.00

4

% 6.90

16

% 42

3

% 50.00

1

% 7.10

20

% 34.50

7

% 18

1

% 16.70

9

% 64.30

17

% 29.30

1

%3

0

% 0.00

3

% 21.40

4

% 6.90

38

% 100

6

% 100

14

% 100

58

% 100
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.2الموقف التنفيذي والمالحظات التفصيلية على مستوى األطر الرئيسية:
أ.الموقف التنفيذي المالي للكلف المالية المخططة والمنفقة على أنشطة الحكومة والجهات التابعة
لها:
• ( )16جهة حددت نسب االنجاز واستوفت تعبئة النماذج للتقارير الفنية والمالية من إجمالي ( )50جهة
تنفيذ رئيسية وتمثل نسبة .% 42
• ( )7جهات ليس لديها نسب انجاز ولم تصرف اي مبالغ وتمثل نسبة .% 18
• ( )4جهات رفعت تقارير المتابعة والرصد فارغة فيما تم تعبئة التقرير المالي بمبالغ تم صرفها على
بعض االنشطة وتمثل نسبة .% 11
• بعض الجهات اوردت في تقاريرها نسب انجاز واغفلت تعبئة التقرير المالي لم يتسنى لنا معرفة
الموقف المالي (الكلفة المخططة الى الكلفة المنفقة) ومنها وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
وتمثل نسبة .% 26
ب.الموقف التنفيذي المالي للكلف المالية والمخططة والمنفقة على أنشطة السلطة القضائية:
• لم يتم توضيح التكاليف المنفقة على االنشطة المنفذة وقيد التنفيذ للمؤسسات والجهات التابعة
للسلطة القضائية .
• لم يوضح تقرير الوحدة الفنية في السلطة القضائية نسبة االنفاق بحسب الجهات.
• واجهنا صعوبة كبيرة في احتساب الموقف التنفيذي في الجانب المالي لمعرفة كم المخطط اوال
في الربع االول الحتساب المنفق على االنشطة.
• وجود اختالفات في المصادر المالية لتمويل االنشطة بين ماورد في الخطة المرحلية وبين ماورد
في الخطط التشغيلية للجهات والمؤسسات القضائية.
• التقارير الواردة من جهات السلطة القضائية يوجد فيها اختالفات كبيرة وتقرير شهر يناير يختلف عن
شهر فبراير من حيث عدد االنشطة الجاري تنفيذها واختالف في مبالغ الصرف.
ج.الموقف التنفيذي المالي للكلف المالية والمخططة والمنفقة على أنشطة األجهزة والهيئات العليا:
• هناك جهات لديها أنشطة منفذة واعتمادات مالية وتم الصرف بنسب كبيرة ولكنها لم ترفع تقرير
مالي واضح مثل الهيئة العامة للزكاة.
• نظرا لعدم وجود تقارير انجاز مالية وفنية تم رصد صفر لإلنجاز وصفر للصرف المالي لعدد( )10جهات.
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.3أهم نتائج المراجعة العامة للموقف المالي للخطة المرحلية نهاية الربع األول:
• لم تتضمن التقارير الربعية “نموذج التقرير المالي” تكلفة مالية محددة ونسبة االنفاق الفعلي من
فضال عن عدم توفر البيانات المالية وتقسيم عملية الصرف وفق
المخطط على مستوى كل جهة
ً

الجدول الزمني في الخطط التشغيلية والتقارير لمعظم الجهات.

• األنشطة المفترض تمويلها من الموارد الذاتية للجهات والبالغ عددها ( )401نشاط في الخطة
المرحلية وتمثل نسبة (  )% 38من اجمالي مصادر التمويل ،والتي يفترض البدء بتنفيذها في
مختلف الجهات على اعتبار أن التمويل موجود من غير الواضح ما ذا تم بشأنها.
• المشاريع ذات التمويل الخارجي التي تضمنتها الخطط التشغيلية لعدد كبير من الجهات كشفت تقارير
الربع األول عن عدم اتخاذ معظم الجهات أية إجراءات تحضيرية بشأن الحصول على تلك التمويالت
وفق متطلبات وإجراءات المنظمات والدول المانحة .كما أن التقارير لم توضح ما تم اتخاذه من
إجراءات بالتنسيق مع مجلس تنسيق الشؤون اإلنسانية وأمانته العامة.
• األنشطة والمشاريع االستثمارية الممولة من بعض الصناديق وبعض الجهات اإليرادية لم توضح
أغلب تقارير الجهات ذات العالقة ما تم بشأنها ونسبة اإلنفاق والصرف للمبادرات واألنشطة الممولة
منها.
• لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها الجهات لتطوير أساليب تمويل جديدة بغرض رفع كفاءة
اإلنفاق وردم الفجوة التمويلية.
• وجود اختالفات هامة في المصادر المالية لتمويل االنشطة بين ما ورد في الخطة المرحلية وبعض
الخطط التشغيلية لعدد من الجهات كما ان البعض من الخطط التشغيلية غير محدد مصدر التمويل.
• تكشف الخطط التشغيلية وتقارير بعض الجهات أن التكلفة المالية للمشاريع واألنشطة لم توضع
وفق قواعد محددة لحساب الكلفة أو على األقل معايير محددة حيث يظهر وجود تباين كبير في
كلفة أنشطة متشابهة بين جهة وأخرى.
• كشفت التقارير عدم مراجعة التكلفة المالية لبعض األنشطة المبالغ في تقدير كلفتها والتي سبق
أن نوهت إليها الوحدة الفنية في تقرير سابق والبالغ عددها أكثر من ( )224نشاط فمثال تكلفة إعداد
الئحة او دليل في بعض الجهات ( )50مليون ريال فيما لم تتجاوز التكلفة لنفس األنشطة في بعض
الجهات نصف مليون ريال فقط؟! مما يكشف غياب قواعد ومعاير احتساب الكلف وضعف مستوى
المراجعة للجانب المالي للخطة وعدم االهتمام بالتوصيات الصادرة من الوحدة الفنية لتصحيح الخلل
بهذا الشأن.
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• وردت العديد من االنشطة في التقارير المالية لعدد من الجهات أنه ال يوجد لها تمويل وهو ما يعني
ان رصد المبالغ لتنفيذ تلك االنشطة في الخطة المرحلية كان غير مخطط بشكل دقيق وواقعي
حيث يفترض ان اي نشاط ال يتوفر له تمويل ال يتم ادراجه في الخطة المرحلية .وسبق وأن نبهت
الوحدة الفنية في وقت سابق لهذا اإلشكالية وأكدت على عدم أدراج أي مبادرة أو نشاط ضمن
الخطة التشغيلية ال يتوفر لها تمويل مؤكد لدى الجهة.
• يالحظ ضعف القدرات الفنية واإلدارية لعدد من الجهات في استغالل مواردها الذاتية وضعف قدراتها
في استيعاب التمويالت من المنظمات وكذلك ضعف مستوى توجيه التمويالت نحو األولويات
الملحة.
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المكتب التنفيذي (الحكومة والجهات والمؤسسات التابعة لها)
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أوال :مضامين الخطط التشغيلية وبالموقف التنفيذي لألنشطة على مستوى الحكومة والجهات التابعة
ً
لها:
تتحمل الحكومة والجهات التابعة لها المسؤولية العبء األكبر في تنفيذ الخطة المرحلية األولى حيث يبلغ
ً
نشاطا ويوضح الجدول التالي والجداول واألشكال التفصيلية الالحقة
عدد األنشطة الخاصة بها ()749
أهم مضامين الخطط التشغيلية والموقف التنفيذي لألنشطة على مستوى الحكومة والجهات التابعة
لها على النحو التالي:
عدد

اسم الجهة

عدد

األنشطة

األنشطة

الخطة

التشغيلية

عدد

األنشطة

في الخطة

المطابقة

المرحلية

للجهة

المرحلية

في

عدد االنشطة

عدد

الخطة المرحلية

المخطط

بعض الجهات

بالربع األول

الواردة في

مع الخطة

ولم تستوعبها

األنشطة
تنفيذها

االنشطة
المنفذة
بشكل

االنشطة
المنفذة
بشكل

متوسط

االنشطة
غير

جزئي /جاري

المنفذة

نسبة

نسبة االنجاز

مساهمة

الخطة

انجاز خطة

الى انشطة

الجهة في

المرحلية

المرحلة

وزارة الصحة العامة والسكان

94

264

74

20

50

3

47

0

% 20.47

% 2.57

وزارة التربية والتعليم

22

44

18

4

15

3

12

0

% 60.84

% 1.79

كلي

تنفيذها

للجهة

االولى

وزارة الزراعة والري

51

67

45

6

36

3

14

19

% 15.63

% 1.06

وزارة النفط والمعادن

10

11

10

0

9

3

4

2

% 75.60

% 1.01

وزارة النقل

37

36

35

2

31

2

29

0

% 18.97

% 0.94

وزارة اإلدارة المحلية

19

18

18

1

13

3

10

0

% 33.86

% 0.86

21

50

17

4

15

1

9

5

% 27.28

% 0.76

وزارة المالية
وزارة التعليم العالي والبحث

19

19

19

0

18

1

9

8

% 21.79

% 0.55

36

43

36

0

18

7

3

8

% 8.50

% 0.41

الهيئة العليا لألدوية

12

29

10

2

10

0

10

0

% 22.92

% 0.37

وزارة الثروة السمكية

20

26

18

2

4

0

6

0

% 7.70

% 0.21

وزارة المياه والبيئة

48

48

48

0

12

0

6

6

% 4.25

% 0.27

وزارة الصناعة والتجارة

43

40

32

11

6

0

3

3

% 4.65

% 0.27

وزارة الشباب والرياضة

13

31

6

7

5

1

4

0

% 13.25

% 0.23

6

6

6

0

6

3

3

0

% 24.00

% 0.19

العلمي

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

وزارة األوقاف واإلرشاد
الهيئة اليمنية للمواصفات

7

8

7

0

6

0

6

0

% 18.90

% 0.18

وزارة الخدمة المدنية

31

44

26

5

12

1

1

10

% 3.21

% 0.13

وزارة شؤن المغتربين

4

12

3

1

3

0

3

0

% 20.25

% 0.11

والمقاييس وضبط الجودة

الجهاز المركزي لإلحصاء

4

3

3

1

3

0

3

0

% 17.25

% 0.09

وزارة التخطيط

2

7

2

0

1

0

1

0

% 31.82

% 0.08

وزارة االعالم

11

10

9

2

1

1

1

0

% 2.73

% 0.04

21

20

17

4

8

0

2

6

% 0.76

% 0.02

وزارة الكهرباء والطاقة

6

22

3

3

3

0

2

1

% 1.00

% 0.01

وزارة الشؤن االجتماعية والعمل

7

9

5

2

3

1

1

1

% 0.86

% 0.01

وزارة الداخلية

48

50

47

1

27

0

1

26

% 0.06

% 0.00

وزارة االشغال العامة والطرق

وزارة التعليم الفني والتدريب

المهني

27

29

27

0

18

0

7

11

% 0.07

% 0.00

وزارة حقوق االنسان

3

3

3

0

1

0

1

0

% 0.03

% 0.00

وزارة الشؤن القانونية

19

19

19

0

10

0

6

4

% 0.01

% 0.00

10

13

8

2

7

0

4

3

% 0.00

% 0.00

رئاسة الوزراء (األمانة العامة

للمجلس )
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عدد

اسم الجهة

عدد

األنشطة

األنشطة

الخطة

التشغيلية

عدد

األنشطة

في الخطة

المطابقة

المرحلية

للجهة

المرحلية

في

عدد االنشطة

عدد

الخطة المرحلية

المخطط

بعض الجهات

بالربع األول

الواردة في

مع الخطة

ولم تستوعبها

األنشطة
تنفيذها

االنشطة
المنفذة
بشكل

االنشطة
المنفذة
بشكل

متوسط

االنشطة
غير

جزئي /جاري

المنفذة

نسبة

نسبة االنجاز

مساهمة

الخطة

انجاز خطة

الى انشطة

الجهة في

المرحلية

المرحلة

3

8

3

0

3

0

3

0

% 0.00

% 0.00

وزارة الثقافة

7

31

6

1

6

0

0

6

% 0.00

% 0.00

وزارة السياحة

1

5

1

0

1

0

1

0

% 0.00

% 0.00

اللجنة الوطنية للمرأة

4

4

4

0

3

0

2

1

% 0.00

% 0.00

المؤسسة العامة القابضة

11

19

7

4

2

3

3

0

% 0.00

% 0.00

الهيئة العامة لألراضي

10

23

9

1

9

0

4

5

% 0.00

% 0.00

الهيئة العامة لالستثمار

5

12

5

0

3

0

0

3

% 0.00

% 0.00

صندوق تنمية المهارات

1

5

0

1

1

0

0

1

% 0.00

% 0.00

لجنة شؤن األحزاب

1

30

0

1

0

0

0

1

% 0.00

% 0.00

2

2

2

0

0

0

0

2

% 0.00

% 0.00

2

0

0

0

0

0

0

2

% 0.00

% 0.00

االتحاد التعاوني الزراعي

5

0

0

0

0

0

0

5

% 0.00

% 0.00

البنك المركزي اليمني

19

0

0

0

0

0

0

19

% 0.00

% 0.00

الصندوق االجتماعي للتنمية

3

0

0

0

0

0

0

3

% 0.00

% 0.00

القطاع الخاص شركة الزيلعي

1

0

0

0

0

0

0

1

% 0.00

% 0.00

1

0

0

0

0

0

0

1

% 0.00

% 0.00

المكتب التنفيذي

12

0

0

0

0

0

0

0

% 0.00

% 0.00

مشروع االشغال العامة

3

0

0

0

0

0

0

3

% 0.00

% 0.00

مصلحة شؤن القبائل

3

0

0

0

0

0

0

3

% 0.00

% 0.00

وحدة الحكومة االلكترونية

1

0

0

0

0

0

0

1

% 0.00

% 0.00

المجلس السياسي األعلى

وزارة الخارجية

الغرفة التجارية والصناعية بامانة

العاصمة

الشركة اليمنية لصناعة وتجارة

االدوية

لجنة مشتركة من الجهات المعنية

والمجتمع المدني

اإلجمالي

كلي

تنفيذها

للجهة

االولى

3

0

0

0

0

0

0

3

% 0.00

% 0.00

749

1120

608

88

379

36

221

173

% 12.07

% 12.07
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ً
ثانيا :مدى استكمال إعداد الخطط التشغيلية واستيفاء كافة بياناتها وفق النماذج المعتمدة:
أ -مدى استيعاب الحكومة والجهات التابعة لها لألنشطة الموكلة لها في الخطة المرحلية:

608

749

األنشطة المطابقة

إجمالي عدد األنشطة في

المسندة الخطة المرحلية للحكومة

في الخطط التشغيلية

141

512

أنشطة الخطة المرحلية

األنشطة

مع الخطط المرحلية

والجهات التابعة لها

في الخطط التشغيلية

التي لم تتضمنها الخطط

من خارج الخطة المرحلية

التشغيلية للجهات التابعة للحكومة

مدى استيعاب الحكومة والجهات التابعة لها لألنشطة الموكلة لها في الخطة المرحلية

يوضح الشكل ومن خالل المقارنة لنتائج المراجعة للخطط التشغيلية أن عدد األنشطة في الخطة المرحلية
ً
ً
نشاطا فقط
نشاطا استوعبت منها خطط الجهات “”608
المسندة للحكومة والجهات التابعة لها “”749
فيما لم تستوعب “ ”141نشاط بما فيها األنشطة المسندة لـ  10جهات بعضها كيانات معنوية والبعض
اآلخر تتعلق بالقطاع الخاص والمجتمع المدني مما يعني أن “ ”141نشاط لن تنفذ في حال لم يتم
سرعة استيعابها مما سيؤثر على مستوى تنفيذ الخطة المرحلية ويضعف مصداقية نظام التخطيط
ً
مسبقا أن ثلث أنشطة الخطة المرحلية لن تنفذ.
ويكشف
كما أن وجود عدد “ ”512نشاط في خطط الجهات من خارج الخطة المرحلية معظمها أنشطة اعتيادية
للجهات يكشف حجم الخلل الكبير في عملية التخطيط وغياب الفهم واالستيعاب لمنهجية الرؤية ويكشف
ً
أيضا قصور الوعي بإلزامية التخطيط باعتبار أن كل ما ورد في الخطة المرحلية هو ملزم للجهات وأن عليها
القيام بتنفيذ المبادرات واألنشطة الخاصة بها.
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ب.مستوى تطابق الخطط التشغيلية للجهات من حيث األهداف والمبادرات واألنشطة مع الخطة
المرحلية:

9

الجهات التي تتطابق خططها من حيث األهداف

28

الجهات التي تتطابق خططها من حيث األهداف

7

والمبادرات واألنشطة كلياً مع الخطة المرحلية

والمبادرات واألنشطة جزئياً مع الخطة المرحلية
الجهات التي لم تعد خططها التشغيلية

مستوى تطابق الخطط التشغيلية للجهات من حيث األهداف والمبادرات واألنشطة مع الخطة المرحلية

كشفت الخطط التشغيلية للجهات جوانب الضعف والقصور في القدرات التخطيطية على مستوى
ً
خصوصا وأن األمر ال يحتاج سوى
مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة وحجم الفجوة الكبيرة في هذا المجال
نقل األهداف والمبادرات واألنشطة الخاصة بكل جهة من الخطة المرحلية إلى الخطة التشغيلية للجهة
وتحديد إجراءات تنفيذ كل نشاط وتحديد زمن التنفيذ حيث لم يتجاوز عدد الخطط المطابقة سوى “”9
ً
جزئيا مع الخطة المرحلية “ ”28جهة فيما توجد
خطط جهات فيما بلغ عدد الجهات التي تتطابق خططها
“ ”7جهات لم تعد خططها التشغيلية حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
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ج .تقييم خطط الجهات من حيث توفر عناصر المتابعة والتقييم فيها
خطط مكتملة

ً
جزئيا

خطط مكتملة

عدد الجهات التي قدمت خطط

تشغيلية ومحدد فيها زمن

زمن التنفيذ بدقة والمؤشرات

والنتائج المستهدفة

واإلجراءات التنفيذية لألنشطة

بشكل جزئي

تشغيلية مكتملة ومحدد فيها
والنتائج المستهدفة

التنفيذ بدقة والمؤشرات

واإلجراءات التنفيذية لألنشطة

مكتملة

عدد الجهات التي قدمت خطط

خطط غير

7

17

13

عدد الجهات التي لم تحدد زمن
بداية ونهاية تنفيذ األنشطة

في خططها التشغيلية ولم
تحدد اإلجراءات التنفيذية
لألنشطة

تقييم خطط الجهات من حيث توفر عناصر المتابعة والتقييم فيها
وتكشف النتائج في هذا المجال غياب عناصر المتابعة والتقييم واإلخالل بمنهجية األداء التي تعتمدها
الرؤية وخطورة ضعف الخطط التشغيلية للجهات وتدني مستوى األداء التخطيطي بما ينعكس على
القدرة على عملية التنفيذ ويخل بمنهجية التخطيط ويوجد حلقة مفقودة في مستويات التخطيط
ويضعف من مستوى المتابعة والتقييم وقياس مسار التقدم المحرز مما يعني أن منهجية التخطيط
واألداء التي تعتمدها الرؤية ما تزال غير مستوعبة ومفهومة لدى معظم الجهات .كما أن عجز بعض
الجهات عن إعداد خطط تشغيلية مكتملة وتحديد متطلبات وإجراءات تنفيذ األنشطة والمشاريع يضع
تساؤل جدي وحقيقي حول قدرة تلك الجهات على تنفيذ خططها ومشروعاتها.
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د .مستوى التزام الجهات بتحديد التكلفة المالية ومصادر التمويل:

عدد الجهات التي قدمت

خطط تشغيلية ومحدد

عدد الجهات التي لم

فيها التمويل ومصادر

تحدد التمويل ومصادر

تمويل األنشطة بشكل

التمويل

جزئي

18

16

3
عدد الجهات التي قدمت

خطط تشغيلية مكتملة من
حيث التمويل ومصادره مع
تقسيم عملية الصرف وفق
الجدول الزمني

إن عدم تحديد معظم الجهات التكلفة المالية لكل نشاط ومصدر التمويل في خططها التشغيلية يكشف
ً
ً
مهما في الخطة غير متوفر ويفقد الخطة
مكونا
حجم الخلل الكبير في األداء التخطيطي مما يعني أن
أهميتها وإلزاميتها باعتبار أن كل ما يوضع في الخطة هو ملزم تنفيذه من قبل الجهات كما أن غياب هذا
المكون الهام يؤدي إلى تعثر أغلب المبادرات واألنشطة لعدم تحديد التكلفة والجهة الممولة بشكل
دقيق مما يقتضي سرعة حشد التمويالت ووضع حلول ومعالجات سريعة لهذا الجانب بما يحقق إلزامية
تنفيذ مبادرات وأنشطة الخطة.
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ً
ثالثا :موقف التنفيذ التفصيلي لألنشطة على مستوى الحكومة والجهات التابعة لها
 .1ترتيب الجهات بحسب متوسط نسبة االنجاز :

أ .الجهات التي تزيد نسبة مساهمتها في تنفيذ االنشطة المرحلية عن واحد بالمائة  )% 1( +وعددها
( )9جهات على النحو التالي:

نسبة مساهمة الجهة في

اسم الجهة

تنفيذ أنشطة الربع األول
% 4.96

وزارة الصحة العامة والسكان

% 3.45

وزارة التربية والتعليم

% 2.05

وزارة الزراعة والري

وزارة النفط والمعادن

% 1.95

وزارة اإلدارة المحلية

% 1.66

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

% 1.07

% 1.81

وزارة النقل

% 1.48

وزارة المالية

% 0.83

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

نسبة مساهمة الجهة في تنفيذ أنشطة الربع األول
6.00%
5.00%

4.96%

4.00%

3.45%

3.00%
2.05%

2.00%

1.95%

1.81%

1.66%

1.48%

1.00%

1.07%

0.83%

0.00%
وزارة الصحة

العامة والسكان

وزارة التربية
والتعليم

وزارة الزراعة
والرى

وزارة النفط
والمعادن
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المحلية
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وزارة المالية

وزارة التعليم

العالي والبحث
العلمي

وزارة االتصاالت
وتقنية

المعلومات
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ب .الجهات التي تقل نسبة مساهمتها في تنفيذ االنشطة المرحلية على مستوى الربع االول عن

واحد بالمائة  )% 1( -وعددها ( )17جهة على النحو التالي:

نسبة مساهمة الجهة في

اسم الجهة

تنفيذ أنشطة الربع األول
% 0.71

الهيئة العليا لألدوية

% 0.69

وزارة الثروة السمكية

% 0.53

وزارة المياه والبيئة

% 0.52

وزارة الصناعة والتجارة

% 0.44

وزارة الشباب والرياضة

% 0.37

وزارة األوقاف واإلرشاد

الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة

% 0.34

وزارة شؤن المغتربين

% 0.21

% 0.26

وزارة الخدمة المدنية

% 0.18

الجهاز المركزي لإلحصاء

% 0.16

وزارة التخطيط

% 0.08

وزارة االعالم

وزارة التعليم الفني والتدريب المهني

% 0.07

وزارة الشؤن االجتماعية والعمل

% 0.01

وزارة االشغال العامة والطرق

% 0.01

% 0.02

وزارة الكهرباء والطاقة

% 0.01

وزارة الداخلية

شكل بياني يوضح مساهمة الجهات في تنفيذ انشطة الخطة المرحلية للربع االول وتقل مساهمتها عن %1
0.80%
0.70%

0.71%

0.69%

0.60%

0.53%

0.50%

0.52%

0.44%

0.40%

0.37%

0.34%
0.26%

0.30%
0.20%

0.21%

0.18%

0.16%
0.08%

0.10%

0.07%

0.00%
الهيئة العليا
لألدوية

وزارة الثروة
السمكية

وزارة المياه
والبيئة

وزارة الصناعة وزارة الشباب وزارة األوقاف الهيئة اليمنية وزارة الخدمة
والتجارة

والرياضة

واإلرشاد

للمواصفات
والمقاييس

المدنية

وزارة شؤن الجهاز المركزي وزارة التخطيط وزارة االعالم وزارة التعليم وزارة الكهرباء وزارة الشؤن وزارة الداخلية وزارة االشغال
المغتربين

لإلحصاء

وضبط الجودة

الفني

والتدريب
المهني
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0.01%
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العامة والطرق
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ً
جدا في تنفيذ االنشطة على مستوى الربع
ج .الجهات التابعة للحكومة التي مستوى ادائها ضعيف
االول وعددها ( )12جهة على النحو التالي:

نسبة مساهمة الجهة في

اسم الجهة

تنفيذ أنشطة الربع األول
% 0.00

وزارة حقوق االنسان

% 0.00

وزارة الشؤن القانونية

رئاسة الوزراء (األمانة العامة للمجلس )

% 0.00

وزارة الثقافة

% 0.00

% 0.00

وزارة الخارجية

% 0.00

وزارة السياحة

% 0.00

اللجنة الوطنية للمرأة

% 0.00

المؤسسة العامة القابضة

الهيئة العامة لألراضي والمساحات والتخطيط العمراني

% 0.00

صندوق تنمية المهارات

% 0.00

% 0.00

الهيئة العامة لالستثمار

% 0.00

لجنة شؤن األحزاب

شكل بياني يوضح نسبة مساهمة الجهات التابعة للحكومة في تنفيذ أنشطة الربع األول ومستوى أدائها ضعيف جداً

0.00%
وزارة حقوق
االنسان

0.00%
وزارة الشؤن
القانونية

0.00%
رئاسة الوزراء

(األمانة العامة

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

وزارة الخارجية

وزارة الثقافة

وزارة السياحة

اللجنة الوطنية

المؤسسة العامة

الهيئة العامة

الهيئة العامة

صندوق تنمية

للمجلس )

للمرأة

القابضة

لألراضي

والمساحات
والتخطيط
العمراني
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ً
وفقا لنسبة مساهمتها في انجاز خطة المرحلة االولى خالل الربع
 .2الجهات ذات المستوى الثاني
االول:
نسبة مساهمة الجهة في

اسم الجهة

تنفيذ أنشطة الربع األول

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

% 0.43

وزارة الثروة السمكية

% 0.36

% 0.37

الهيئة العليا لألدوية

% 0.27

وزارة المياه والبيئة

% 0.27

وزارة الصناعة والتجارة

% 0.23

وزارة الشباب والرياضة

% 0.19

وزارة األوقاف واإلرشاد

الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة

% 0.18

وزارة شؤن المغتربين

% 0.11

% 0.13

وزارة الخدمة المدنية

الجهاز المركزي لإلحصاء

% 0.09

وزارة االعالم

% 0.04

% 0.08

وزارة التخطيط

شكل بياني يوضح ترتيب الجهات ذات المستوى الثاني وفقا لنسبة
مساهمتها في انجاز خطة المرحلة االول خالل الربع االول
75.60%وزارة االعالم

80.00%
70.00%
60.00%

0.04%

وزارة التخطيط

60.84%

0.08%

الجهاز المركزي لإلحصاء

0.09%

وزارة شؤن المغتربين

50.00%

0.11%

وزارة الخدمة المدنية

0.13%

40.00%
33.86%
الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة
30.00%
20.00%

20.47%

27.28%
وزارة األوقاف واإلرشاد
21.79%
18.97%
15.63%
وزارة الشباب والرياضة

10.00%

وزارة الصناعة والتجارة

0.00%

وزارة المياه والبيئة

22.92%

8.50%

7.70%
4.65%
4.25%

0.27%
0.27%

3.21%

2.73%

وزارة الصحة العامة والسكان

وزارة التربية والتعليم

وزارة الزراعة والرى

وزارة النفط والمعادن

وزارة النقل

وزارة اإلدارة المحلية

وزارة المالية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

الهيئة العليا لألدوية

وزارة الثروة السمكية

وزارة المياه والبيئة

وزارة الصناعة والتجارة

وزارة الشباب والرياضة

وزارة األوقاف واإلرشاد

الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة

وزارة الخدمة المدنية

وزارة شؤن المغتربين
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20.25%
17.25%

0.36%

الجهاز المركزي لإلحصاء

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

24.00% 0.19%
18.90%
0.23%
13.25%

0.37%

وزارة التخطيط

الهيئة العليا لألدوية

0.18%

0.43%

وزارة االعالم

وزارة الثروة السمكية

31.82%
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ً
رابعا  :قياس كفاءة وإجراءات إدارة التنفيذ وعملية الرصد والمتابعة في المكتب التنفيذي:
تفرض طبيعة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والخطط االستراتيجية المرحلية والخطط
التشغيلية المنبثقة عنها بشموليتها وتنوعها وحجم أهدافها المنشودة تنوع المعنيين بإدارتها من حيث
عملية التخطيط وضمان اتساق الخطط مع غايات وأهداف الرؤية الوطنية وكذلك من حيث إدارة التنفيذ
وعملية المتابعة والتقييم أو على مستوى االختصاص والمستويات والجهات المركزية والفرعية مما
يقتضي مراجعة مستوى األداء لألطر التنظيمية للرؤية والجهات المنفذة للخطة والتأكد من كفاءة عملية
الرصد والمتابعة ودعم عملية التنفيذ ومن ذلك اإلجراءات والتنبيهات التي تم اتخاذها تجاه ما كشفته
تقارير الرصد والمتابعة الشهرية والربعية وآلية جمع البيانات وتصنيفها والتحقق منها وضمان جودتها
وتوفير تغذية راجعة لكل جهة .وبهدف تحقيق الموضوعية لعملية القياس تم اعتماد “ ”7سبعة معايير
ً
وفقا لما يلي:
موحدة وتنفيذ عملية المراجعة وتحليل النتائج
معايير قياس أداء عملية الرصد والمتابعة ونتائج المراجعة لألداء لألطر الرئيسية لمنظومة الرؤية
التقييم

المعيار

• اعد المكتب التنفيذي مجموعة من الموجهات منها :وثيقة الموجهات االرشادية وآلية مراجعة الخطط ودليل
تشكيل الوحدات التنفيذية واصدر العديد من التعميمات والنماذج للخطط التشغيلية وتقارير المتابعة
توفر أدوات ومنهجيات

وبذل جهوداً طيبة في هذا المجال ولكنها غير كافية وال تفي بالغرض ومن المهم جداً استكمال إعداد

العمل

أدلة العمل ووضع المعايير والقواعد واآلليات الفنية واإلدارية الالزمة لعمل الوحدات التنفيذية في الجهات
المختلفة كأولوية نظراً الن وجود المعايير واالدلة يمثل ضمانة أساسية لتنفيذ الرؤية وغيابها يؤدي إلى

االجتهادات الخاطئة كبديل عن المنهجية المحددة في اآللية التنفيذية.

• يمثل هذا المجال أبرز مظاهر الخلل في األداء نظراً لجوانب القصور واألخطاء التي وردت في الخطط
التشغيلية للجهات باعتبارها األساس العملي لضمان تنفيذ الخطة المرحلية واألساس الذي تقوم عليه
عملية المتابعة والتقييم حيث لم يتجاوز عدد الخطط المطابقة من حيث األنشطة للخطة المرحلية سوى
مراجعة الخطط التشغيلية
والتأكد من كفاءة الخطط
واتساقها وشمولها لعناصر
المتابعة والتقييم

« »11خطة أما لناحية المضمون واكتمال كافة بيانات الخطة التشغيلية فلم تتجاوز الخطة المكتملة سوى
« »7خطط فقط فيما بلغ عدد األنشطة المدرجة في الخطة التشغيلية من خارج الخطة المرحلية «»400
نشاط مما يعني االنشغال بأنشطة اعتيادية أخرى ال تخدم تحقيق األهداف االستراتيجية للرؤية وتعميق
الفجوة بين مستهدفات الرؤية الوطنية والمؤسسات المعنية بالتنفيذ.

• ومن المهم جداً التركيز على التخطيط التشغيلي باعتباره جسر االنتقال نحو تطبيق الرؤية الوطنية
وخططها المرحلية على أرض الواقع ومتابعة الجهات الستكمال بيانات خططها واستيعاب بقية األنشطة
فيها واستبعاد األنشطة من خارج الخطة المرحلية وتحديد اإلجراءات التفصيلية لكيفية عملية التنفيذ مع
تحديد الزمن والمؤشرات والمستهدفات بما يمكن من المتابعة والتقييم لعملية التنفيذ.
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التقييم

المعيار

• يبذل المكتب جهود طيبة في هذا الجانب إال أنه لوحظ غياب خطة عمليات تنظم اعمال المكتب التنفيذي
وجود خطة عمليات تنظم
أعمال الجهة وإطار للمتابعة
والتقييم

في اإلدارة الفنية والتنسيقية لمستوى تنفيذ الخطط وكذلك خطة الرصد والمتابعة بما يسمح برصد
ومتابعة مستوى التقدم المحرز في الخطة وفق مسارها والتحقق من اسباب االنحراف تمهيدا التخاذ
أوال بأول وذلك يؤدي لهدر الجهود واالمكانيات واالنحراف عن النتائج المستهدفة
الخطوات الالزمة للتصحيح ً

ويفقد األهمية والدور للمكونات الرئيسية لمنظومة الرؤية والغرض من إنشائها .مع اإلشارة لوجود خطة
تشغيلية داخلية للمكتب.

• من غير الواضح الجهود التي قام بها المكتب التنفيذي لتقديم الدعم الفني للجهات ودوره في متابعة
عملية التنفيذ للتأكد من تكامل الجهود وتظافرها ومنع تضارب االنشطة والعمل على حل المشاكل
تقديم الدعم الفني

والمعوقات .الستمرار التنفيذ والرفع للجهات المعنية بذلك وهذا يكشف غياب آلية واضحة لتحقيق

واجراء التدخالت الالزمة

التكامل ولحل مشكلة التداخل والتعارض بين الجهات التي اظهرتها تقارير المتابعة .وكذلك ضعف مستوى

لتفعيل أداء التنفيذ وتجاوز

الدعم الفني وعدم اتخاذ التنبيهات المناسبة تجاه ماكشفته التقارير الشهرية والربعية من إشكاالت نظراً

المعوقات

ألن عملية المتابعة ليست مجرد تقارير دورية فقط واألهم التركيز على دعم التنفيذ وتفعيل وتحسين
األداء بما يعزز من دور المتابعة في خدمة الجهات .مما يقتضي مضاعفة الجهود في هذا الجانب وتذليل
المعوقات التي تواجه تنفيذ الخطط.

• غياب آلية للتحقق من البيانات الواردة في تقارير الجهات ووجود تناقض بين بعض التقارير الفنية والمالية
للجهات وكذلك وجود تناقض في المصفوفة رقم « »2لرصد ومتابعة أنشطة الخطة المرحلية التي اعتمد
التحقق من بيانات تقارير
المتابعة ومستوى جودتها
وتكاملها

عليها تقرير المكتب التنفيذي حيث بينت نتائج المراجعة والتحليل أن عدد من األنشطة التي وصفها التقرير
بأنها مكتملة ال تتجاوز نسبة التنفيذ فيها  % 25فقط .مما يجعل البيانات والمعلومات الواردة في التقرير
تفتقد للدقة والموثوقية كما أن نقص البيانات يعيق وجود متابعة صحيحة عالوة على خطورة بناء التقارير

على معلومات خاطئة ولذا من المهم جداً تجويد عملية المتابعة لدى الجهات نظراً ألن تقارير الجهات هي
مدخالت لتقرير المكتب التنفيذي وتقرير التنفيذي هو مدخل لتقرير الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم.

التنسيق إلدارة وتنفيذ
المبادرات واألنشطة
المشتركة وتحقيق تكامل
الجهود وتظافرها

• يتضح من التقرير وجود إشكالية في اإلدارة الفنية والتنسيقية تجاه ادارة تنفيذ المبادرات المشتركة ودور
تفعيل الجهات الشريكة فيها مما أدى لتعثر تنفيذ أغلب المبادرات المشتركة وهدر الجهود واالمكانيات
وهذا يكشف حجم الخلل في آلية إسناد وإدارة ومتابعة المبادرات وعدم الفهم آللية تنفيذ المبادرات
المشتركة وأهمية قيام المكتب التنفيذي والوحدات التنفيذية في الجهات بتجاوز القصور في هذا الجانب
بشكل عاجل.

• حجم التفاعل عالي ومناسب في موافاة الوحدة الفنية بالبيانات والمعلومات وضعيف في ما يتعلق
بالعمل بالتوصيات والمالحظات واتخاذ المعالجات ذات العالقة باألداء.
مستوى التفاعل مع الوحدة

• لوحظ تكرار الكثير من جوانب الضعف والقصور التي سبق للوحدة اإلشارة إليها في تقارير سابقة .مما

الفنية واتخاذ اإلجراءات

يكشف االثار المترتبة على ضعف التفاعل مع تقارير المتابعة والتقييم وضعف مستوى االهتمام باتخاذ

المناسبة تجاه تقاريرها

اإلجراءات والمعالجات المناسبة في الوقت المناسب بشأن المالحظات والمقترحات الواردة فيها سواء

ومالحظاتها

حول الخطط المرحلية أو ما يتعلق باإلجراءات والتحضيرات والمهام واالعمال المنجزة من الوحدات التنظيمية
الرئيسية إلدارة ومتابعة الرؤية وبما يحقق معالجة جوانب القصور التي نبهت لها تقارير الوحدة الفنية منذ
وقت مبكر.
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ً
خامسا :نتائج المراجعة لتقرير المتابعة الربع األول الصادر عن المكتب التنفيذي:
تتمثل أهمية تقارير المتابعة الشهرية أو الربعية أو السنوية في أنها تعبر عن األداء في صورة كمية
يسهل فهمها وتقديمها لمتخذ القرار والجهات المعنية كتغذية راجعة ،وقياس مستوى التقدم المحرز
ومعرفة التحسن أو التراجع في األداء بما يحقق دعم أداء الرؤية ودعم اتساق العمل وتجويد األداء ولذا
فقد حرصت الوحدة الفنية على مراجعة تقارير المتابعة الواردة من األطر التنظيمية الرئيسية للرؤية
وفق معايير واضحة وموحدة والتأكد من طبيعة البيانات ووضوح قواعد احتساب عملية التنفيذ وااللتزام
باتباعها مع اإلشارة هنا إلى اننا حرصنا على مالئمة معايير التقييم ما أمكن للظروف المصاحبة التي
عملت فيها األطر التنظيمية والتنفيذية للرؤية وأجهزة الدولة بشكل عام.
معايير وتقييم تقارير المتابعة الصادرة عن األطر الرئيسة لمنظومة الرؤية
التقييم

المعيار

• وصف التقرير بانه (تقرير متابعة وتقييم) خطأ منهجي وفني كونه تقرير متابعة فقط يرصد مستوى
بنية التقرير (المسمى
والمقدمة والملخص
التنفيذي)

التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة الخطة وال يشمل عملية التقييم وهذا يكشف القصور في فهم طبيعة
كال من المتابعة والتقييم.
وخصوصية ً

• تم تقسيم التقرير بشكل مناسب إال أن الملخص التنفيذي يفتقد للتسلسل المنطقي وال يقدم صورة
كافية عن محتوى التقرير وأهم مخرجاته .وكذلك الحال بالنسبة للمقدمة التي جاءت مفككة وغير مترابطة.

• ال توجد منهجية واضحة في عملية المتابعة كما ال توجد معايير واضحة لتقييم مستوى تفاعل الجهات
واستجابتها للترتيبات اإلدارية والفنية الالزمة لتنفيذ الخطة المرحلية ما يعني أن ما تضمنه التقرير هو أقرب
لالنطباعات الشخصية ولم يعتمد على معايير محددة.
أهداف التقرير ومنهجية
إعداده

فضال عن كونها غير دقيقة ومتداخلة.
• يوجد خلط بين أهداف التقرير وأهداف المتابعة والتقييم
ً

• المنهجية المتبعة في التقرير بشان الموقف التنفيذي ألنشطة الخطة للعام 2020م بنهاية الربع االول غير
واضحة وليست محددة بدقة واالصل انها تشمل اربع حاالت هي (لم يبدا – تحضيري –تنفيذي – مكتمل
) وكذلك الحال بالنسبة لتصنيف االنشطة من حيث توافقها مع الجدول الزمني بنهاية الربع االول وهي
على ثالث حاالت ( انشطة متوافقة مع الجدول الزمني – أنشطة متأخرة  -أنشطة متقدمة).
• لم يتم االلتزام باآللية المشتركة للمتابعة والتقييم للخطة المرحلية واالستفادة من النماذج واإلجراءات
الوارد فيها.
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التقييم

المعيار

• لم يتضمن التقرير مراجعة وتحليل لمؤشرات األداء وفق بيانات كل مؤشر كما أن أغلب القيم المستهدفة
الواردة في مصفوفة التقرير تم تحديدها بصورة خاطئة حيث وردت كنسبة موحدة ( % 100ولذا يصعب
قياس مستوى التقدم المحرز بالمقارنة بين المستهدف والمحقق.

مراجعة وتحليل مؤشرات
األداء بالمقارنة مع بيانات
سنة األساس والقيم
المستهدفة

• القيمة المحققة « نسبة اإلنجاز» لم يتم تحديدها وفق رصد وقياس للتقدم المحرز فعلياً وبحسب المخطط
الزمني كما أنه لم يتم القياس لمستوى التقدم المحرز بالمقارنة بين القيمة المنجزة فعلياً نهاية الربع

األول وفقاً للمؤشر وقيمة المؤشر في سنة األساس والقيمة المستهدفة نهاية الفترة.

• آلية احتساب وتحديد نسبة االنحراف في عملية التنفيذ في التقرير غير دقيقة وهذا ال يساعد على معرفة
نسبة االنحراف بشكل حقيقي وواقعي وال يساعد في تقديم التوصيات المناسبة لتجاوز المعوقات
وتصحيح مسار الخطة .كما أن جواب النقص والقصور في التقرير تؤدي لصعوبة تحديد نسبة اإلنجاز الدوري
في تنفيذ النشاط وتجعل البيانات الواردة في التقارير تفتقد إلى الدقة والموثوقية وذلك يتطلب
استخدام منهجية عملية دقيقة الحتساب نسب التنفيذ وفق اآللية المعممة من الوحدة الفنية.

• تناول التقرير نتائج المتابعة لعدد « »37جهة من إجمالي « »50جهة تابعة للحكومة وفق ما ورد في الخطة
المرحلية.
• مستوى شمول التقرير وتغطيته للمتابعة ولقياس األداء على المستوى التخطيطي والمؤسسي
للجهات بشكل محدود جداً ودون اعتماد معايير محددة وواضحة.

شمول التقرير لقياس أداء
الجهات على المستوى
المؤسسي والتخطيطي

• يقول التقرير انه ال يشمل الجهات التابعة للسلطة القضائية والهيئات واألجهزة العليا التابعة لرئاسة
الجمهورية باعتبار ذلك مسؤولية الوحدة الفنية بمكتب الرئاسة فيما تضمنت المصفوفة أنشطة القضاء
والهيئات واألجهزة العليا وتضمنت مالحظات على بعض األنشطة.
• معظم األنشطة الواردة في الخطة المرحلية التي تم اعدادها واالشراف والمتابعة لتنفيذها من اللجنة
االقتصادية العليا لم توضح تقارير الجهات وتقرير المكتب التنفيذي نتائج المتابعة لمستوى التقدم المحرز
فيها ويجب ان تقدم للمكتب تقارير عن مستوى التنفيذ بشأنها .وكذلك متابعة الجهات التي لم تعد
تقاريرها أو قدمت تقارير غير مكتملة.

• لم يتضمن التقرير تحديد وتوصيف دقيق للموقف التنفيذي لألنشطة ومستوى اإلنجاز الفعلي فيها
بالمقارنة مع المخطط ،وتحديد األنشطة التي أكتمل تنفيذها أو تلك التي ما تزال قيد التنفيذ وكذلك
األنشطة المتأخرة التي لم يبدأ تنفيذها «غير المنفذة» كنسبة الى ما هو مخطط في الربع األول
• وكمثال على األخطاء الواردة في هذا الجانب ما تضمنه التقرير بشان الموقف التنفيذي ألنشطة وزارة
الصحة حيث أشار إلى قيامها بتنفيذ «  « 16نشاط بشكل كلي و « »163نشاط بشكل جزئي فيما كشفت

الموقف التنفيذي ألنشطة
الخطة من حيث نسب اإلنجاز
الفعلي بنهاية الربع األول
ومستوى التقدم المحرز
فيها

تقارير الجهة أن األنشطة المنفذة كلياً هي « »3أنشطة فقط وجزئياً «  « 51نشاط فقط من أنشطة الجهة
في الخطة المرحلية
• لم يميز التقرير بين االنشطة المنفذة العام الماضي او المستمرة بالتنفيذ من العام الماضي وتلك
المنفذة خالل الربع االول.
• أوضح التقرير ان عدد من األنشطة المتعلقة بالسياسات واألدلة والدراسات أنجزت بشكل كلي او جزئي
فيما كشفت عملية المراجعة والتحليل ان ما يزيد عن  % 60منها ما يزال لدى الجهات في مراحل التحضير
االولي ولم يتضمن التقرير تصنيف وتحديد واضح للموقف التنفيذي إلجمالي التشريعات كالتالي ((مرحلة
االعداد لدى الجهة – مرحلة الصياغة والمراجعة لدى وزارة الشؤون القانونية – مرحلة المناقشة لدى مجلس
الوزراء – مرحلة المناقشة لدى مجلس النواب -صدر ).
• بعض األنشطة جاء في التقرير أنها أنجزت بنسبة  % 100وبحسب طبيعة النشاط فإن اإلنجاز ال يتجاوز 40
 %حيث يتضح ذلك من خالل المقارنة بالنتيجة المستهدفة.
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التقييم

المعيار

• لم يتضمن التقرير تحديد وتوصيف دقيق للموقف التنفيذي لألنشطة ،وفق المخطط الزمني في الربع
األول ،وتحديد األنشطة المتوافقة مع الجدول الزمني أو المتأخرة عنه أو المتقدمة له.
تصنيف األنشطة من حيث
توافقها مع الجدول الزمني
نهاية الربع األول

• صنف التقرير بعض األنشطة المخطط تنفيذها في الربع الثاني والثالث والرابع واعتبرها بأنها غير منفذة.
وهذا غير صائب كما أن آلية احتساب مؤشر اإلنجاز الزمني غير واضحة وغير محددة آلية قياسها.

• لم تتضمن تقارير بعض الجهات الجدول الزمنية لعملية التنفيذ ربعياً فيما صنف تقرير المكتب التنفيذي
أنشطة هذه الجهات ضمن األنشطة التي لم يبدأ تنفيذها والبعض صنفها ضمن المخطط تنفيذها في
الربع األول ومن غير المعروف كيف تم تحديد الزمن في ظل عدم وجوده في خطة الجهة.

• التشخيص والتحليل للتحديثات في التقرير جاءت بين متوسط وضعيفة حيث لم يقدم تحديد دقيق وتحليل
للتحديات التي قد تؤدي الى اعاقة تنقيذ بعض مبادرات وأنشطة الخطة او حرفها عن مسارها سواء من
وجهة نظر الجهات أو من وجهة نظر المكتب.
تشخيص وتحليل تحديات
وصعوبات التنفيذ

• تصنيف التحديات التي تواجه عملية تنفيذ األنشطة في التقرير غير واضحة وليست مصنفة وفق طبيعة
تحديات التنفيذ في منهجيات متابعة الخطط فالتحديات الرئيسية المعروفة تشمل تحديات (ادارية -رقابية
مالية -فنية – تشريعية  -أخرى) كما ان التقرير لم يحدد عدد ونوع ونسبة كل تحدي.• لم يتنبه التقرير لبعض التحديات التي وردت في تقارير الجهات والممكن تجاوزها والتي تضع عالمة
استفهام حول جدية بعض الجهات في انجاز خططها.

• لم يوضح التقرير الموقف المالي للخطة نهاية الربع األول ونسبة اإلنفاق الفعلي على مستوى الخطة
والجهات والفارق بين التكلفة المخططة والمنفقة خالل الربع األول.
• حاول التقرير طرح مبررات لعدم تنفيذ بعض األنشطة بحجة التمويل مع أن عدد منها كان يجب أن تقوم بها
تحديد نسبة االنفاق المالي

الجهات ضمن موازناتها التشغيلية وأنشطتها االعتيادية وال تحتاج إلى تمويل والبعض اآلخر ضمن التمويل

على أنشطة الخطة بنهاية

الذاتي من الجهات.

الربع األول بالمقارنة مع
التكلفة المخططة

• لم يوضح اإلجراءات المتخذة من الجهات لحل مشكلة التمويل و إنجاز الترتيبات الفنية واإلدارية للحصول
على التمويل والتنسيق والمتابعة للجهات ذات العالقة.
• يتضح من تقارير بعض الجهات من خالل المقارنة بين القيمة المحققة للنشاط ونسبة االنفاق وجود تناقض
واختالف حيث ال تتناسب نسبة القيمة المحققة مع نسبة الصرف واالنفاق المالي والمالحظ أن تقرير
المكتب التنفيذي أغفل ذلك رغم أهميتها.

• لوحظ ضعف مستوى استخالص النتائج وتحليلها وعرضها وتفسيرها ولذا فإن مساهمة التقرير في تحقيق
االهداف المرجوة منه في تقديم صورة عن مستوى التقدم المحرز في الخطة ودعم تنفيذ انشطة
استخالص النتائج وتفسيرها

الخطة متواضعة جدا وهذا الضعف يقلل من دور المتابعة في توظيف آلياتها ومخرجاتها في انجاز مبادرات

وتقديم التوصيات المناسبة

وانشطة ومستهدفات الخطة هذا من جانب ومن جانب اخر فأنه يؤثر على كفاءة ومرونة ومصداقية
منظومة التخطيط والمتابعة مما يقتضي اهمية وجود معلومات دقيقة عن التنفيذ .واستخالص نتائج
وتقديم توصيات مناسبة.
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ً
سادسا :نتائج المتابعة لألداء المؤسسي والتخطيطي للجهات التابعة للحكومة
.1نتائج المتابعة لألداء المؤسسي والتخطيطي للجهات التابعة للحكومة:
يمثل الجانب المؤسسي والجانب التخطيطي حجر الزاوية في عملية المتابعة الدورية لقياس أداء الجهات
لرصد مستوى التقدم المحرز في تنفيذ أهداف ومبادرات وأنشطة الخطة ولذا كان ال بد من وضع معايير
واضحة ومحددة لقياس األداء في هذا المجال لمعرفة مدى تقدم العمل ونوعية األعمال المنجزة ومدى
تناسبها مع تطلعات الخطة ومدى اقتراب النتائج المحققة من النتائج المستهدفة ومعرفة اإلجراءات التي
اتخذتها األطر الرئيسية للرؤية في متابعة عمل الوحدات التنفيذية وتقييم أدائهم وإنجازاتهم والتدابير
المتخذة لتصويب األداء وتوجيهه بما يخدم أهداف الخطة .وتحديد المشاكل والمعوقات التي تواجه
ً
أوال بأول
التنفيذ وسبل حلها وتحديد العوامل المؤثرة على كفاءة التنفيذ
نظرا ألن عدم حل المشاكل ً

يتسبب بإرباك مراحل التخطيط ويمنح الجهات فرصة للتنصل عن التزاماتها .ذلك بهدف دعم أداء الرؤية

وتحقيق اتساق العمل مع اإلشارة إلى استخدام المنهج الوصفي في عرض نتائج المراجعة بما يحقق
الفائدة والتعلم ويرشد الجهات لما هو مطلوب منها لتجويد األداء حيث تعتمد عملية قياس األداء على
ً
ً
وبعيدا عن
بعيدا عن التجميل والمبالغة
( )11معيار بما يحقق لعملية القياس الموضوعية والمصداقية
تصيد األخطاء .وقد حرصنا على مالئمة معايير القياس للظروف المصاحبة التي عملت فيها مؤسسات
وأجهزة الدولة ومالئمتها للبيئة اإلدارية والمؤسسية في بالدنا وعلى النحو التالي:

المعايير التي اعتمدت عليها عملية المراجعة لنتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للجهة
المعيار

رقم المعيار

االلتزام بنماذج تقارير الرصد والمتابعة ومواعيد تسليم التقارير

1

استيعاب الخطة التشغيلية لجميع انشطة الخطة المرحلية المسندة الى الجهة كمنفذ رئيسي

2

شمول الخطة والتقرير للجهات الفرعية التابعة للجهة

4

تصنيف الموقف التنفيذي لألنشطة من حيث توافقها مع الجدول الزمني نهاية الربع األول

3

مستوى التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة نهاية الربع األول

5

حجم االنفاق المالي بالمقارنة مع المخطط وحجم اإلنجاز الفعلي

7

تشخيص التحديات وتحديد المعوقات وأسباب االنحراف
مقارنة القيمة الفعلية المحققة للمؤشر مع بيانات سنة االساس والقيمة المستهدفة
حجم تأثير التقدم المحرز في تحقيق المؤشرات المستهدفة
دور قيادة الجهة والوحدة التنفيذية في متابعة التنفيذ وتذليل الصعوبات والمعوقات
مساهمة الجهة في تنفيذ المبادرات واألنشطة التي هي جهة مشاركة في تنفيذها
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6
8
9

10
11

تقرير المتابعة الشامل للربع األول من الخطة المرحلية األولى

 .1ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات:

43
36

18
36

8

7
0
األنشطة في الخطة
المرحلية

األنشطة في الخطة
الشغيلية

األنشطة المطابقة مع
الخطة المرحلية

3

األنشطة في الخطة

المرحلية ولم تستوعبها
الجهة

األنشطة المخطط

األنشطة المنفذة بشكل األنشطة المنفذة بشكل األنشطة غير المنفذة

تنفيذها بالربع األول

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

كلي

جزئي

التزمت الوزارة بنماذج الرصد والمتابعة بشكل جزئي بالنسبة لنموذج التقرير الفني ولم تلتزم بالرفع بالتقرير المالي حيث لم يتم
توفير البيانات المالية وكذلك النموذج رقم « »4الخاص بالمشاريع على الرغم من وجود عدد من المشاريع لدى الجهة في خطتها
التشغيلية.

الخطة التشغيلية متطابقة مع الخطة المرحلية اال انه تم تقسيم نشاط الى خمسة انشطة .كما أن األنشطة التي هي عبارة عن
(مشاريع) لم توضح الخطة اإلجراءات التنفيذية لكل مشروع وفق الجدول الزمني وتحديد التكلفة بدقة وتقسيم عملية الصرف وفق

مراحل التنفيذ.

لم يتم تحديد بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط بشكل دقيق .كما تم تزمين بعض مراحل تنفيذ المشاريع بشكل غير مناسب فمثال

المرحلة الرابعة والخامسة في الربع االول والمرحلة االولى في الربع الرابع.

شملت الخطة التشغيلية والتقرير الربعي الجهات التابعة للجهة.

بلغ اجمالي األنشطة المخططة ( )18نشاط بنسبة ( )% 52,7من الخطة المرحلية منها « »3أنشطة قيد التنفيذ واكتمل التنفيذ لعدد
( )7أنشطة فيما بلغ عدد األنشطة غير المنفذة  8أنشطة متوسط نسبة التقدم المحرز في األنشطة قيد التنفيذ في الربع األول
(.)% 17فيما ان هناك نشاط لم يبدأ بعد وتأخر عن التنفيذ في الوقت المحدد.

لم توضح الوزارة في تقريرها تحديات التنفيذ او معوقات واسباب عدم التنفيذ وعدد األنشطة التي تأخرت والتي لم تبدأ مع أنها

من الوزارات اإليرادية.

لم يتم الرفع بالتقرير المالي وفق النموذج لمعرفة حجم ونسبة اإلنفاق اإلجمالي ومقارنته مع نسبة اإلنجاز .كما أن خطة الجهة لم

تتضمن اي معلومات عن المبالغ المخططة لكل نشاط.

التوجد بيانات خط اساس دقيقة في الخطة التشغيلية وبالتالي صعوبة قياس مستوى التقدم المحرز في تحقيق المؤشرات.
تم تحديد مستهدفات في الخطة التشغيلية بناء على النتائج المستهدفة في الخطة المرحلية لكن التقدم المحرز في التنفيذ
ضعيف واليعبر عن الجهود المبذولة خالل الربع االول ولم يتم توضيح اكتمال االنشطة وفقا للنتائج المستهدفة

يوجد تأثير مناسب إلى حد ما في تحقيق المؤشرات والقيم المستهدفة وسيعتمد حجم التأثير على حجم األنشطة التي سيكتمل
إنجازها مما يتطلب مضاعفة الجهود ورفع وتيرة األداء واإلنجاز

لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير

أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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تقرير المتابعة الشامل للربع األول من الخطة المرحلية األولى

.2ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة اإلدارة المحلية:
19

18

18

األنشطة في الخطة

األنشطة في الخطة

األنشطة المطابقة مع

13

10

1

المرحلية

الشغيلية

الخطة المرحلية

األنشطة في الخطة

2
3
4
5

0

المرحلية ولم تستوعبها

األنشطة المخطط تنفيذها األنشطة المنفذة بشكل

الجهة

بالربع األول

كلي

األنشطة المنفذة بشكل

األنشطة غير المنفذة

جزئي

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1

3

التزمت الجهة بتعبئة بنماذج الرصد والمتابعة على الرغم من أن البيانات وردت في بعض الحقول بشكل غير دقيق.
تم استيعاب جميع االنشطة في الخطة المرحلية باستثناء ( )3أنشطة فقط والخطة خاصة بديوان عام الوزارة ولم تشمل مؤسسات
تابعة للوزارة أما المحافظات فلديها وحدة مستقلة ومصفوفة خاصة بها.

لم يتم تحديد زمن تنفيذ االنشطة بشكل دقيق (بداية ونهاية لكل نشاط) وبالتالي صعوبة الرصد والمتابعة وقياس لمستوى تقدم

االنجاز الزمني في عملية التنفيذ.

شملت الخطة الجهات الفرعية التابعة لديوان عام الوزارة
بلغ اجمالي االنشطة قيد التنفيذ ( )9أنشطة ومعظمها أنشطة منفذة أو مستمرة من العام الماضي 2019م.
يوجد نشاط (مشروع قانون صناديق النظافة ...الخ) اعتبرت الجهة انه مكتمل التنفيذ بنسبة ( )% 100وهذا غير صحيح كون المشروع
مطلوب عرضه على وزارة الشؤون القانونية لمراجعته وصياغته وبعد ذلك على مجلس الوزراء ومن ثم رفعه إلى مجلس النواب
مكتمال اال بعد اقرار القانون وإصداره عبر األطر الدستورية.
حيث ال يعتبر النشاط
ً

لم يتم تحديد المعوقات بشكل منطقي وواضح وتعد اهم االسباب عدم توفر التمويل لبعض األنشطة مع اإلشارة لوجود تناقض

6

حيث يشير التقرير المالي إلى وجود صرف على هذه األنشطة.
توجد أنشطة اعتيادية في الخطة ولم يتم البدء بتنفيذها بحجة عدم توفر التمويل وهو مبرر غير منطقي بالنظر إلى نوع وطبيعة
األنشطة.

اجمالي ماتم صرفه وفق التقرير المالي( )2,257.2اثنان مليار ومئتان وسبعة وخمسون مليون ومئتان الف ريال من المخطط

7

(( 15,571.5خمسة عشر مليار وخمسمائة وواحد وسبعون مليون وخمسمائة الف ريال ويمثل نسبة(.)% 14
وجود مبالغة كبيرة في تحديد كلفة بعض األنشطة ومنها « إعداد مقترح لتنمية الموارد المالية» بتكلفة أكثر من  27مليون ريال؟؟!!
وعلى الرغم أن الجهة صرفت  7ماليين إلنجاز المقترح إال أنها لم تستكمل ذلك وتطالب بتوفير بقية المبلغ  20مليون ريال؟!.

8
9
10
11

التوجد بيانات خط اساس دقيقة لكل مؤشر وال قيمة مستهدفة وبالتالي صعوبة قياس لتحقيق االهداف او النتائج حيث ان
االنشطة غير المنفذة تصل الى ()% 22

لم تتأثر النتائج المستهدفة وذلك كون عدد االنشطة التي تحققت بشكل كلي لم تصل الى النسبة.
لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير
أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها مع جهات أخرى.
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تقرير المتابعة الشامل للربع األول من الخطة المرحلية األولى

 .3ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة األشغال العامة والطرق:

27

29

18

27

11

7

0
0

األنشطة في الخطة األنشطة في الخطة األنشطة المطابقة األنشطة في الخطة
المرحلية

الشغيلية

مع الخطة المرحلية

2
3
4
5

تنفيذها بالربع األول

بشكل كلي

بشكل جزئي

المنفذة

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1

المرحلية ولم

تستوعبها الجهة

األنشطة المخطط

األنشطة المنفذة

األنشطة المنفذة

األنشطة غير

التزمت الجهات التابعة للوزارة العمل بنماذج الرصد والمتابعة ولم تقدم الوزارة تقرير شامل باإلضافة إلى التأخير في رفع التقرير
عن الموعد المحدد والتقارير مبعثرة وغير منتظمة.
دور الوحدة التنفيذية في الجهة ضعيف في إدارة ومتابعة التنفيذ وفي ترتيب األنشطة ودمجها في تقرير واحد.

ال توجد خطة تشغيلية للجهات شكل كامل وتوجد خطط تشغيلية على مستوى القطاعات والمؤسسات التابعة للجهة.
التقارير المسلمة هي للوحدات الفرعية ولم يظهر دور الوزارة في تنفيذ األنشطة.

تم تحديد الزمن بشكل دقيق (بداية ونهاية لكل نشاط) لجميع األنشطة الواردة في الخطة التشغيلية ،كما أن التنفيذ تم خالل الربع

الرابع من عام 2019م والربع األول من عام 2020م.

استوعبت الخطط التشغيلية للمؤسسات والقطاعات التابعة للوزارة كل األنشطة الواردة في الخطة المرحلية.
لم يتم تحقيق أي تقدم في االنجاز حيث لم يوضح التقرير اية قيمة أو نسبة تقيس التقدم في األنشطة قيد التنفيذ حيث كانت
نسبة االنجاز ( )% 0ألنها لم تظهر في التقارير أو النماذج المسلمة للوزارة .كما أن األنشطة قيد التنفيذ هي أقل من ( )% 25من
األنشطة المخصصة للوزارة في الخطة المرحلية ونسبة اإلنجاز فيها ( ،)% 0وهذا يضع تساؤل حول قدرة الجهة وجديتها في تنفيذ
األنشطة المتبقية خالل الفترة الزمنية المتبقية من عمر الخطة.

6
7
8
9
10
11

تضمن التقرير الصعوبات والمعوقات التي تواجها عملية التنفيذ وأهما عدم توفر االعتمادات المالية ألنشطة الخطة المرحلية أو
تأخر الجهات الداعمة بتمويل األنشطة في الوقت المناسب ،وكذلك االجراءات الروتينية بالوزارة والوحدات الفرعية في صرف المبالغ

التشغيلية أو مستحقات المقاولين.

تم الصرف المالي لألنشطة المرحلية التي هي قيد التنفيذ بنسبة ( )% 17من المبالغ المرصودة لتنفيذ األنشطة قيد التنفيذ كما

ورد بالتقارير المالية للوحدات والقطاع المعني بالوزارة وبانحراف مقداره ( )% -100عن مستوى التقدم في االنجاز ( صرف ال يقابله
تنفيذ كما تبينه التقارير المرفوعة).

ال توجد بيانات سنة األساس أو القيم المستهدفة في الخطة التشغيلية أو التقارير الربعية وبالتالي صعوبة قياس مستوى تحقق

المؤشرات .وهناك فهم غير صحيح لهذا المعيار عند تعبئة النماذج للتقرير الربعي.

لم تتأثر النتائج المستهدفة وذلك لعدم تحديد نسبة اإلنجاز الفعلي في كل نشاط.
لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير
أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها مع جهات أخرى.
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تقرير المتابعة الشامل للربع األول من الخطة المرحلية األولى

 .4ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة اإلعالم:
11

10

1

9

1

2

األنشطة في الخطة
المرحلية

األنشطة في الخطة
الشغيلية

األنشطة المطابقة مع
الخطة المرحلية

األنشطة في الخطة

المرحلية ولم تستوعبها
الجهة

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

األنشطة المخطط

األنشطة المنفذة

األنشطة غير

تنفيذها بالربع األول

بشكل جزئي

المنفذة

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1

0

تم العمل بنموذج الخطة التشغيلية اال انه تم وضع رقم تسلسلي بدال من كتابة األهداف االستراتيجية وارفقت الجهة نموذج آخر
للخطة التشغيلية غير مطابق للنموذج المعتمد ال يوجد تقرير للرصد الشهري على مستوى اإلجراءات.

استوعبت الجهة (  ) 9أنشطة ونشاط واحد لم تستوعبه ونشاط آخر غير مطابق لما في الخطة المرحلية.
الزمن المخطط لتنفيذ األنشطة لم يحدد بداية ونهاية تنفيذ كل نشاط وانما تم االكتفاء بتحديد الزمن بتسعة اشهر والبعض االخر
من األنشطة بستة اشهر .ولذلك يتعذر تحديد الموقف التنفيذي لألنشطة المخططة بالمقارنة مع الجدول الزمني.

لم تحدد الخطة التشغيلية مسؤولية التنفيذ للجهات الفرعية للوزارة ولم تستوعب جهات رئيسية مثل المؤسسة العامة لإلذاعة
والتلفزيون ووكالة سباء.

عدد األنشطة التي تضمنها تقرير المتابعة نشاط واحد فقط من أنشطة الربع األول ،نفذ جزئيا بنسبة  % 30ونسبة األنشطة
المنفذة كليا ( )% 0صفر.

حددت الوزارة نسبة االنحراف ( .(% 70ولكنها بنسبة ( (% 20الن النشاط مخطط للربع األول والثاني .وبررت الوزارة في تقرير متابعة
األنشطة ان أسباب االنحراف عن التنفيذ تعود الى اإلجراءات الحكومية االحترازية لوباء كورونا بينما في تقرير التكلفة المالية الى

عدم وجود تمويل.

التكلفة المخططة للنشاط ( )2000000اثنين مليون ريال ،مصدر التمويل حكومي ،ونسبة اإلنجاز ( ،)% 30حسب ما رد في التقرير،

فيما التكلفة المنفقة صفر .مبررين ذلك الى عدم وجود تمويل وبالتالي نسبة االنحراف عن الصرف (.)% 100

لم تحدد قيمة المؤشر في سنة األساس بحيث يتم القياس عليها ،والمؤشر وصفي وتم تحديد قيمته المستهدفة بنسبة مئوية

( )% 100وان ما تم تحقيقه نسبة ()% 30

ال يوجد تأثير للتقدم المحرز كون المنفذ هو نشاط واحد وبنسبة ال تتجاوز  % 30كما أنه تم ترحيل ما نسبته ( )% 20من األنشطة

الى الربع الثاني

لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير

أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها مع جهات أخرى.
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تقرير المتابعة للربع األول

تقرير المتابعة الشامل للربع األول من الخطة المرحلية األولى

 .5ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة األوقاف واإلرشاد:

6

6

6

6

3

3

0

0

األنشطة المخطط األنشطة المنفذة األنشطة المنفذة

األنشطة في الخطة األنشطة في الخطة األنشطة المطابقة األنشطة في الخطة
المرحلية

الشغيلية

مع الخطة المرحلية

المرحلية ولم

تستوعبها الجهة

2
3
4
5

المنفذة

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1

تنفيذها بالربع األول

بشكل كلي

بشكل جزئي

األنشطة غير

التزمت الوزارة العمل بنماذج الرصد والمتابعة إال أنها غير موقعة ومختومة باإلضافة إلى التأخير في رفع التقرير عن الموعد المحدد.
وكذلك عدم تعبئة النموذج الخاص بمتابعة المشاريع.

استوعبت الوزارة كل األنشطة المحددة لها في الخطة المرحلية بعدد ( )6انشطة وبنسبة ( .)% 100ومطلوب تعبئة بطاقة

المشروع نظراً لوجود عدد من المشاريع اإلنشائية في الخطة وكذلك تحديد إجراءات تنفيذ كل مشروع والجدول الزمني وعملية
االنفاق المالي في الخطة التشغيلية.

ال يوجد تحديد زمني دقيق لجميع األنشطة الواردة في الخطة المرحلية فكل األنشطة تنفذ خالل عام كامل محدد بعام 2020م

وكل الخطوات واالجراءات المخصصة لتنفيذ األنشطة يتم تنفيذها خالل األربعة األرباع لعام 2020م .ولهذا يتعذر تحديد الموقف
التنفيذي لألنشطة من حيث توافقها مع الجدول الزمني.

الخطة التشغيلية والتقرير الربعي لم تشمل نشاط الجهات الفرعية التابعة للوزارة « إن وجدت».
بلغ اجمالي االنشطة قيد التنفيذ من الخطة المرحلية ( )6أنشطة وبنسبة ( )% 100من إجمالي أنشطة الجهة في الخطة المرحلية
فيما بلغت متوسط نسبة التقدم المحرز (.)% 24
ما تم احتسابه من انحرافات في تقرير المتابعة غير صحيح كما أن النسب المنجزة والتي حددت بنسب ( )% 100هي االجراءات التي
تمت في هذا الربع للنشاط.

6
7
8
9
10
11

تضمن تقرير الجهة ذكر للصعوبات والمعوقات التي تواجها عملية التنفيذ تمثلت في عدم توفر الدعم المالي على الرغم أن الجهة

من الوزارات اإليرادية.

تم الصرف المالي لألنشطة قيد التنفيذ من الخطة المرحلية بنسبة ( )% 24وبانحراف مقداره ( )% 76.5 +انحراف موجب لمستوى
التقدم في االنجاز لألنشطة المرحلية ( .لم يتناسب الصرف مع االنجاز).

لم يتم تحديد بيانات خط اساس لبعض األنشطة بشكل جيد لعدد( )3أنشطة ،وتم تحديد مستهدفات بشكل جيد ودقيق لبقية

األنشطة (حيث وضعت القيم كما يستهدفها المؤشر عدد أو نسبة) .كذلك تطابقت المؤشرات في التقرير الربعي مع ما ورد في
الخطة المرحلية.

هناك تأثير على المؤشرات في حالة االلتزام بمؤشرات األنشطة الواردة في الخطة المرحلية واالهتمام في انجازها ومضاعفة

األداء في الفترة القادمة .والتحديد الزمني الدقيق لالنتهاء من التنفيذ.

لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير

أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها مع جهات أخرى.

53

تقرير المتابعة للربع األول

تقرير المتابعة الشامل للربع األول من الخطة المرحلية األولى

 .6ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة التخطيط:
7

1

2

2
0

0

األنشطة في الخطة األنشطة في الخطة األنشطة المطابقة مع األنشطة في الخطة
المرحلية

الشغيلية

الخطة المرحلية

المرحلية ولم

تستوعبها الجهة

3
4
5
6
7
8
9
10
11

األنشطة المخطط

األنشطة المنفذة

تنفيذها بالربع األول

بشكل كلي

0
األنشطة المنفذة األنشطة غير المنفذة
بشكل جزئي

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1
2

1

التزمت الجهة بتعبئة نماذج تقارير الرصد والمتابعة مع وجود بعض االخطاء في استخدام النماذج
استوعبت الجهة األنشطة المسندة لها في الخطة المرحلية كما تضمنت خطتها التشغيلية  5أنشطة من خارج الخطة المرحلية.
لم يتم تحديد زمن تنفيذ االنشطة بشكل دقيق (بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط) وبالتالي صعوبة الرصد والمتابعة وقياس
مؤشر االنجاز الزمني

الخطة التشغيلية خاصة بديوان عام الوزارة فقط.
متوسط نسبة التقدم المحرز لألنشطة قيد التنفيذ في الربع األول هو ( )% 64وهذا اليعني ان نسبة التقدم المحرز كبيرة وإنما
فضال عن أن التنفيذ للنشاط مستمر من العام قبل الماضي وهو (إعداد
يعود ذلك لمحدودية األنشطة للوزارة في الخطة المرحلية
ً
دراسة تقييم البناء المؤسسي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي والوحدات التابعة لها ،حيث ان هذا النشاط له عامين في الوزارة
فيما تم تحديد زمن تنفيذه خالل العام 2020م؟!.

اوردت الجهة في تقاريرها أهم األسباب بعدم توفر التمويل
ورد في التقرير المالي ان اجمالي ماتم صرفه من المخطط ( )% 46وبنسبة انحراف ()% 0.01
ال توجد بيانات سنة األساس والقيمة المستهدفة لكل مؤشر ولذلك يتعذر القياس والمقارنة.
نسبة تأثير التقدم المحرز متوسطة في نشاط واحد وفي حال تم استكمال النشاط في الفترة المتبقية سيكون حجم التأثير
مناسباً .

أوال بأول
لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية التدابير المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها مع جهات أخرى.
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تقرير المتابعة للربع األول

تقرير المتابعة الشامل للربع األول من الخطة المرحلية األولى

 .7ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة التربية والتعليم:
15

44

12
22

18

3

4

األنشطة في الخطة
المرحلية

األنشطة في الخطة
الشغيلية

األنشطة المطابقة مع
الخطة المرحلية

األنشطة في الخطة

المرحلية ولم تستوعبها
الجهة

األنشطة المخطط

األنشطة المنفذة

تنفيذها بالربع األول

بشكل كلي

األنشطة المنفذة األنشطة غير المنفذة
بشكل جزئي

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1

0

التزمت الجهة بنماذج الرصد والمتابعة إال أنها غير موقعة ومختومة باإلضافة إلى التأخير في رفع التقرير عن الموعد المحدد وعدم
تضمين التقرير الربعي للجهة.

استوعبت الجهة عدد ( )18نشاط من الخطة المرحلية بنسبة ( )% 81.8بينما لم تستوعب عدد (  )4أنشطة وبنسبة فارق % 18.2

2

عن الخطة المرحلية.
األنشطة الواردة في خطة الوزارة التشغيلية أو األنشطة الواردة في الخطة المرحلية ال تمثل أنشطة تحول وتغيير لتحقيق
مستهدفات الرؤية ،وانما هي أنشطة اعتيادية ضمن مهام الوزارة والكثير منها ذات تمويل خارجي.

3
4
5
6
7
8
9
10
11

لم يتم تحديد الزمن بشكل دقيق (بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط) لجميع األنشطة الواردة في الخطة التشغيلية وتبين أن عدد

من األنشطة التي أكتمل تنفيذها سبق وان تم تنفيذها العام الماضي.

لم تشمل الخطة التشغيلية والتقرير الربعي نشاط الجهات الفرعية التابعة للجهة.
بلغ اجمالي االنشطة قيد التنفيذ من الخطة المرحلية ( )15نشاط منها  3أنشطة مكتملة و 12نشاط قيد

التنفيذ.

لم يتضمن تقرير الجهة ذكر للصعوبات والمعوقات التي تواجها عملية التنفيذ باستثناء ذكر تأجيل التمويل لبعض األنشطة من
الخطة المرحلية.

تم الصرف المالي لألنشطة قيد التنفيذ من الخطة المرحلية فقط دون األنشطة المنفذة خارج الخطة المرحلية بنسبة ()% 91
وبانحراف مقداره ( )% -2عن مستوى التقدم في االنجاز لألنشطة المرحلية ( .زاد الصرف عن االنجاز بنسبة ( )% 2من قيمة

المنصرف).

تم تحديد بيانات سنة األساس والقيم المستهدفة بشكل جيد ولكل األنشطة الواردة في خطة الجهة مضمنة بذلك األنشطة

المرحلية ( )18نشاط (حيث وضعت القيم كما يستهدفها المؤشر عدد أو نسبة) .لكن المؤشرات غير متطابقة مع ما ورد في الخطة
المرحلية..

هناك تأثير محدود على المؤشرات كون معظم األنشطة ال تمثل أنشطة تحول وتغيير وإنما أنشطة اعتيادية وفي حالة االلتزام

بمؤشرات األنشطة الواردة في الخطة المرحلية واالهتمام في انجازها في الفترة القادمة .واستكمال األنشطة التي لم تتضمنها
الخطة التشغيلية وهي من مهام الوزارة في الخطة المرحلية سيكون هناك تأثير مناسب.

لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير

أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها مع جهات أخرى.
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تقرير المتابعة للربع األول

تقرير المتابعة الشامل للربع األول من الخطة المرحلية األولى

 .8ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة التعليم العالي والبحث
العلمي:
19

19

األنشطة في الخطة

األنشطة في الخطة

19

18

9

0

المرحلية

الشغيلية

2
3

األنشطة المخطط

المرحلية ولم تستوعبها

تنفيذها بالربع األول

الجهة

األنشطة المنفذة بشكل األنشطة المنفذة بشكل
كلي

األنشطة غير المنفذة

جزئي

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1

1

األنشطة المطابقة مع األنشطة في الخطة
الخطة المرحلية

8

التزمت الجهة بنماذج الرصد والمتابعة إال أنها لم ترفع التقرير في الموعد المحدد.
استوعبت الوزارة جميع االنشطة المحددة لها في الخطة المرحلية في خطتها التشغيلية بعدد ( )19نشاط كما ورد في الخطة
المرحلية وبنسبة (.)% 100

لم يتم تحديد زمن تنفيذ االنشطة بشكل دقيق « بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط» حيث تم تحديد تنفيذ جميع االنشطة طوال

الفترة الزمنية (خالل عام 2020م) ،ولذلك يتعذر تحديد نسبة اإلنجاز الزمني بشكل دقيق

لم تشمل الخطة التشغيلية والتقرير الربعي نشاط الجهات الفرعية التابعة للوزارة مثل:

4

• الجامعات الحكومية وعددها ( )10جامعات حكومية.
• مجلس االعتماد األكاديمي ومركز تقنية معلومات التعليم العالي.
• الجامعات الخاصة.
• المراكز البحثية التابعة للجامعات.

5

بلغ اجمالي االنشطة قيد التنفيذ من الخطة المرحلية ( )18نشاط وبلغ متوسط نسبة التقدم المحرز في الربع األول ( )% 23تم
االنتهاء من فيما ( )9أنشطة قيد التنفيذ و ( )8أنشطة لم تنفذ.

تضمن تقرير الجهة ذكر للصعوبات والمعوقات التي تواجها عملية التنفيذ وهي عدم توفر االعتماد المالي لبعض األنشطة وكذلك

6

تأخر المجلس األعلى للشئون اإلنسانية عن تمويل بعض النشطة المتفق معه على تمويلها بسبب خالفه مع المنظمات والجهات
المانحة حسب ما جاء في تقرير الجهة .مع اإلشارة إلى أن لدى الجهة والجامعات موارد ذاتية مناسبة وكذلك مجلس االعتماد ومركز
تقنية المعلومات من المبالغ التي يتم استقطاعها من رسوم الطالب لصالح المجلس والمركز سنوياً ..

7
8
9
10
11

تم الصرف المالي لألنشطة قيد التنفيذ من الخطة المرحلية فقط ( )% 4وبانحراف مقداره ( )% 81عن مستوى التقدم في االنجاز

لألنشطة المرحلية ( .الصرف غير مواكب لعملية االنجاز).

تم تحديد بيانات خط اساس بشكل جيد ولكل األنشطة الواردة في خطة الجهة مضمنة بذلك األنشطة المرحلية ( )19نشاط.
تم تحديد مستهدفات بشكل جيد ،لكن المؤشرات غير متطابقة مع ما ورد في الخطة المرحلية.

هناك تأثير محدود على المؤشرات وفي حالة االلتزام بمؤشرات األنشطة الواردة في الخطة المرحلية واالهتمام في انجازها في

الفترة القادمة .واستكمال النشاط المؤجل تنفيذه وهو من مهام الوزارة في الخطة المرحلية نتوقع إحداث تاثير مناسب.

لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير

أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها مع جهات أخرى.
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تقرير المتابعة للربع األول

تقرير المتابعة الشامل للربع األول من الخطة المرحلية األولى

 .9ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة التعليم الفني والتدريب
المهني:
21

8

20
17

6

4

األنشطة في الخطة
المرحلية

األنشطة في الخطة
الشغيلية

األنشطة المطابقة مع
الخطة المرحلية

2
3
4
5
6
7

0

األنشطة في الخطة

المرحلية ولم تستوعبها
الجهة

األنشطة المخطط

األنشطة المنفذة

األنشطة المنفذة

تنفيذها بالربع األول

بشكل كلي

بشكل جزئي

األنشطة غير المنفذة

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1

2

التزمت الوزارة العمل بنماذج الرصد والمتابعة إال أنها غير موقعة ومختومة باإلضافة إلى التأخير في رفع التقرير عن الموعد المحدد
وعدم تضمين شهر فبراير في تقرير الوزارة.

استوعبت الوزارة في خطتها عدد ( )17نشاط من الخطة المرحلية بنسبة ( )% 89.5بينما لم يتم استيعاب عدد (  )2أنشطة بفارق

نسبته ( )% 10.5عن الخطة المرحلية.

لم يتم تحقيق اي تقدم في التنفيذ بحسب الزمن المخطط لتنفيذ االنشطة حيث تم التخطيط لتنفيذ ( )8أنشطة في الربع االول
ولكن نسبة التقدم في االنجاز فقط( )% 2كذلك تم تحديد زمن تنفيذ األنشطة (بداية ونهاية لكل نشاط) لجميع األنشطة الواردة

في الخطة المرحلية أو الواردة في الخطة التشغيلية ،كما أن االنحراف بلغ ( )% 23 -عن ما يجب ان ينجز في هذا الربع.

لم تشمل الخطة التشغيلية والتقرير الربعي نشاط الجهات الفرعية التابعة للوزارة مثل :ــ كليات المجتمع ــ والمعاهد الفنية والجهاز
التنفيذي.

بلغ اجمالي االنشطة قيد التنفيذ من الخطة المرحلية ( )2أنشطة لكن مستوى التقدم المحرز ضعيف جدا فقط ( )% 2فيما بلغ عدد

األنشطة غير المنفذة ( )6أنشطة.

ذكر التقرير اهم اسباب االنحراف هو عدم توفر تمويل ومخصصات معتمدة للوزارة لتنفيذ االنشطة ،بالرغم أن المؤسسات التابعة

لها مثل (صندوق تنمية المهارات) والذي يمتلك ايرادات مالية كبيرة يمكن االستفادة منه في تمويل بعض األنشطة.

تم الصرف المالي لنشاط واحد فقط قيد التنفيذ من الخطة المرحلية بنسبة ( )% 4.3من المبلغ المخصص للنشاط وبانحراف مقداره
( )% -117عن مستوى التقدم في االنجاز لألنشطة المرحلية ( .زاد الصرف عن االنجاز بنسبة ( )% 117 -من قيمة المنصرف).

تم تحديد بيانات خط اساس بشكل خاطئ ولكل األنشطة الواردة في تقرير المتابعة حيث وضعت المبالغ المالية بدال عن القيم

8
9
10
11

المستهدفة .كما وردت في الخطة المرحلية لقياس درجة التقدم المتوقع الوصول اليه (مثال على ذلك :تقرير الرصد اشار الى تنفيذ
نشاط تقويم وتطوير المناهج بنسبة  % 7في حين لم يتم توضيح عملية التنفيذ بشكل دقيق) ،و المؤشرات الواردة في تقرير
الوزارة غير متطابقة مع ما ورد في الخطة المرحلية.

ال يوجد اي تأثير على النتائج المتوقع الوصول اليها في الربع االول.
لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير
أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها مع جهات أخرى.
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تقرير المتابعة الشامل للربع األول من الخطة المرحلية األولى

.10ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة الثروة السمكية:
26
20

6

18

4

2

األنشطة في الخطة
المرحلية

األنشطة في الخطة
الشغيلية

األنشطة المطابقة مع
الخطة المرحلية

األنشطة في الخطة
الجهة

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

األنشطة المخطط

األنشطة المنفذة

األنشطة المنفذة

تنفيذها بالربع األول

بشكل كلي

بشكل جزئي

األنشطة غير المنفذة

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1

0

المرحلية ولم تستوعبها

0

استوعبت الوزارة نماذج الرصد والمتابعة مع وجود نقص في بعض البيانات منها مثال :عدم وجود الزمن المخطط لتنفيذ األنشطة
واالنحراف عن الزمن المخطط في تقرير متابعة األنشطة .ووجود زيادة في بيانات عن المبادرات الجديدة والمعدلة.

استوعبت الخطة التشغيلية للوزارة عدد ( )18نشاط من أنشطة الخطة المرحلية بنسبة ( )% 69من الخطة المرحلية.

لم يحدد الزمن المخطط لتنفيذ األنشطة في تقرير متابعة تنفيذ األنشطة ولذا يتعذر قياس نسبة اإلنجاز الزمني.
لم تتضمن الخطة التشغيلية المؤسسات التابعة للجهة ولم تحدد المسؤولية التشاركية في تنفيذ األنشطة مع الجهات الفرعية
لها.

تم التخطيط لعدد ( )7انشطة في الربع االول منها ( )4انشطة جزئية وتمثل نسبة ( )% 20وهناك تناقض في التقارير المرفوعة

(التقرير المالي -تقرير الرصد – تقرير المتابعة).

حددت الوزارة بعض المعوقات واسباب االنحراف منها :توقف التمويالت ،وتأخر استكمال االعمال االنشائية ،و االوضاع الراهنة

وتحالف العدوان

األنشطة قيد التنفيذ هي ( )4أنشطة و تمثل نسبة مستوى التقدم المحرز فيها ( )% 38فيما نسبة المنفق ( )% 44وبالتالي فحجم

االنفاق يزيد على ماتم انجازه بنسبة تصل (.)% 15

هناك تأثير محدود على تحقيق المؤشرات.

ال يوجد اي تأثير على النتائج المتوقع الوصول اليها في الربع االول.
لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير
أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها مع جهات أخرى
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.11ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة الثقافة:
31

6

7

6

6
1

األنشطة في الخطة
المرحلية

األنشطة في الخطة
الشغيلية

األنشطة المطابقة مع
الخطة المرحلية

األنشطة في الخطة

المرحلية ولم تستوعبها
الجهة

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

األنشطة المخطط

األنشطة المنفذة

األنشطة المنفذة

تنفيذها بالربع األول

بشكل كلي

بشكل جزئي

األنشطة غير المنفذة

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1

0

0

ال يوجد تقارير متابعة وال تقارير مالية وأوضح تقرير المكتب التنفيذي أن الوزارة من بين الجهات التي لم تبدأ بتنفيذ خطتها.
استوعبت الخطة التشغيلية للوزارة عدد ( )6أنشطة من الخطة المرحلية بنسبة ( )% 85.7بينما لم تستوعب عدد (  )1واحد نشاط
وبفارق نسبه () % 14.3عن الخطة المرحلية.

تم تحديد الزمن بشكل دقيق وموزعة اجراءات التنفيذ على الفترة الزمنية لجميع أنشطة الخطة التشغيلية (بداية ونهاية لكل نشاط)

لجميع األنشطة الواردة في الخطة التشغيلية ،اال اننا لم نتسلم اية تقارير لمعرفة مستوى التنفيذ للربع األول.

لم تشمل الخطة التشغيلية المؤسسات التابعة للوزارة.

لم يتم موافاة الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم بأية تقارير للربع األول ،ولذلك تم اعتبار االنجاز (صفر .)%
لم تقدم الجهة أي مبررات لعدم التنفيذ.
ال يوجد تقرير مالي للربع األول لمعرفة مستوى التقدم في االنجاز أو الصرف المالي ولهذا تم اعتبار الصرف (صفر  )%سواء توفرت
تمويالت أو لم تتوفر.

ال ينطبق المعيار لعدم وجود تقارير من الجهة.
ال ينطبق المعيار لعدم وجود تقارير من الجهة.
أوال بأول وتصويب
لم توضح اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية والتدابير المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً
األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

لم توضح الخطة التشغيلية دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة التي هي جهة مشاركة في عملية

تنفيذها
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.12ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة الخارجية:
8

3

3

3

3

0
األنشطة في الخطة
المرحلية

األنشطة في الخطة
الشغيلية

األنشطة المطابقة مع
الخطة المرحلية

المرحلية ولم تستوعبها
الجهة

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

األنشطة المخطط

األنشطة المنفذة

األنشطة المنفذة

تنفيذها بالربع األول

بشكل كلي

بشكل جزئي

األنشطة غير المنفذة

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1

0

األنشطة في الخطة

0

لم تستوعب الجهة العمل بنماذج الرصد والمتابعة وال كيفية تعبئتها وغير موقعة ومختومة باإلضافة إلى التأخير في رفع التقرير عن
الموعد المحدد ورسالة التغطية وبعض المرفقات صور من تلفون.

استوعبت الوزارة عدد ( )3أنشطة من الخطة المرحلية بنسبة ( )% 100من إجمالي أنشطة الجهة في الخطة المرحلية .مع اإلشارة

إلى أنه يوجد تداخل وتعارض بين بعض األنشطة الواردة في خطة الجهة مع خطة وزارة المغتربين

تحديد الزمن بشكل دقيق (بداية ونهاية لكل نشاط) لجميع األنشطة الواردة في الخطة التشغيلية.
ال ينطبق المعيار على الوزارة.
بلغ اجمالي االنشطة قيد التنفيذ من الخطة المرحلية ( )3أنشطة لكن التقرير لم يحدد مستوى التقدم رقما أو نسبة وانما كالم
انشائي يصعب اخضاعه للقياس.

ورد في تقرير المتابعة والتقرير المالي بأن معوقات التنفيذ هي عدم توفر االعتمادات المالية.
لم يتم صرف اية مبالغ مالية.
واضح من التقرير أنه يوجد فهم خاطئ لدى الوحدة التنفيذية بالوزارة لبيانات خط األساس والقيم المستهدفة والمستهدفات
المحققة وكل ما ورد غير صحيح.

ال يوجد اي تقدم في التنفيذ لقياس مستوى التأثير على النتائج المتوقع الوصول اليها.
أوال بأول
لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية والتدابير المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً
وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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تقرير المتابعة الشامل للربع األول من الخطة المرحلية األولى

.13ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات:
44

12
10

31

26

5

األنشطة في الخطة
المرحلية

األنشطة في الخطة
الشغيلية

2

األنشطة المخطط

األنشطة المنفذة

األنشطة المنفذة

تنفيذها بالربع األول

بشكل كلي

بشكل جزئي

األنشطة المطابقة مع األنشطة في الخطة
الخطة المرحلية

المرحلية ولم تستوعبها
الجهة

األنشطة غير المنفذة

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1

1

1

التزمت الجهة بنماذج الرصد والمتابعة إال أنها غير موقعة ومختومة باإلضافة إلى التأخير في رفع التقرير عن الموعد المحدد.
من حيث صياغة الخطة فإنها تعد من أفضل الخطط التشغيلية إال انها لم تستوعب بعض األنشطة المهمة في الخطة المرحلية

باإلضافة إلى اختالف بعض المؤشرات وعدم مطابقتها مع الخطة المرحلية.

تم تحديد زمن تنفيذ األنشطة على المستوى الربعي بشكل جيد إال أنه لم يتم تحديد (بداية ونهاية فترة تنفيذ كل شاط) مما يؤثر
على عملية قياس نسبة اإلنجاز الزمني بدقة ومن حيث التصنيف فقد بلغ عدد األنشطة المتوافقة مع الجدول الزمني نشاط واحد

فقط وعدد األنشطة المتأخرة ( )9أنشطة وعدد األنشطة المتقدمة ( )1نشاط واحد فقط.

3

يوجد نشاط ضمن الخطة «إعداد دراسة لمراجعة قانون التأمينات »....أوضحت الجهة أنه سبق للمؤسسة تنفيذه والقيام بإعداد

الدراسة خالل العام الماضي 2019م.

تضمن تقرير الرصد والمتابعة المرفوع من الوزارة انجاز النشاط الذي ينص على « اصالح جميع االختالالت في النظام المركزي بوزارة
الخدمة المدنية مثل المزدوجين والوهميين والمتقاعدين وغيرهم» ،التكلفة المخططة لهذا النشاط ( )74000000أربعة وسبعون
مليون ريال ،مصدر التمويل ذاتي ،في حين ال تتجاوز نسبة اإلنجاز ( ،)% 25حسب ما رد في التقرير ،ولوحظ أن التكلفة المنفقة غير

محددة في التقرير

4

شملت الخطة التشغيلية كافة الجهات الرئيسية التابعة للجهة.

لم توضح التقارير من الوزارة والمؤسسة آلية تنفيذ المبادرات واألنشطة المشتركة بين الوزارة ومؤسسة وهيئة التأمينات.

بلغ اجمالي االنشطة الجاري تنفيذها من الخطة المرحلية ( )2أنشطة وبنسبة ( )% 6,45ونسبة التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة

5

متدنية جداً  .فيما بلغ عدد األنشطة غير المنفذة ( )10أنشطة مع اإلشارة إلى ان الخطة التشغيلية للوزارة تضمنت ( )3مبادرات
هامة وذات أولوية في المرحلة األولى وسجلت أمامها مالحظات (نقترح تأجيل تنفيذ المبادرات واألنشطة لخطة المرحلة الثانية)
رغم أهميتها وأولويتها في هذه المرحلة كونها تتعلق بتطوير ونشر المنهجيات واألدوات والتدخالت الالزمة في مجاالت التطوير

المؤسسي والهيكلة وإدارة الموارد البشرية وتنميتها كما أن الجهة لم توضح األسباب والمبررات المنطقية لذلك.

6

تقرير الجهة أوضح أسباب موضوعية بعدم توفر االعتمادات المالية وضعف الكوادر في الوزارة إال أن ذلك ال يعفي الوزارة من

المسؤولية في السعي للتغلب على المعوقات وسد الفجوة التمويلية للخطة عالوة على أن بعض اإلجراءات التنفيذية والتحضيرية

لبعض األنشطة يمكن القيام بها وفي إطار النفقات التشغيلية للوزارة.

لم يتم صرف أي مبالغ لتنفيذ األنشطة في وزارة الخدمة المدنية بإنشاء نشاط واحد غير محدد نسبة اإلنفاق في التقرير فيما تم

7
8
9

الصرف على نشاط واحد في المؤسسة العامة للتأمينات.

تضمن تقرير الرصد والمتابعة بعض التباين بين الكلف المخططة في الخطتين المرحلية والتشغيلية فالتكلفة للنشاط (إعداد دراسة

لتطوير السياسات...الخ) في الخطة المرحلية ()3مليون ريال ،وفي الخطة التشغيلية ( )6مليون ريال .كما

ال توجد بيانات خط أساس لكل مؤشر في الخطة التشغيلية وتم تحديدها في التقارير بشكل مناسب.
حجم التأثير على المؤشرات ضعيف ومتدني جداً نظراً لتدني نسبة اإلنجاز.

10

لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير

11

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً
التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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تقرير المتابعة للربع األول

تقرير المتابعة الشامل للربع األول من الخطة المرحلية األولى

.14ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة الداخلية:
50

48

27

47

26

1
األنشطة في الخطة
المرحلية

األنشطة في الخطة
الشغيلية

األنشطة المطابقة مع
الخطة المرحلية

األنشطة في الخطة

المرحلية ولم تستوعبها
الجهة

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

األنشطة المخطط

األنشطة المنفذة

تنفيذها بالربع األول

بشكل كلي

األنشطة المنفذة األنشطة غير المنفذة
بشكل جزئي

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1

0

1

تم العمل بنماذج الرصد والمتابعة بشكل جزئي ولم تشمل كافة البيانات المطلوبة
استوعبت الخطة التشغيلية عدد  47نشاط من الخطة المرحلية أي ما بنسبة  % 98واغفلت نشاط ( )1فيما أضافت ( )3أنشطة من
خارج الخطة المرحلية

لم يتم تحديد الزمن بدقة (بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط) وبالتالي صعوبة تحديد نسبة االنجاز الزمني المحقق خالل الربع االول
بلغ اجمالي االنشطة قيد التنفيذ واحد نشاط فقط منها اجراءات بسيطة فقط مخطط تنفيذها في الربع االول فيما بلغ عدد
األنشطة غير المنفذة ( )26نشاط.

ورد في تقارير الوزارة ضرورة توفر التمويالت إلنجاز اكتمال تنفيذ االنشطة
لم تشمل خطة الوزارة الجهات التابعة لها
لم يتم ادراج أيه مبالغ مالية منفقة لألنشطة المحققة مسببا عدم توفر تمويالت وهناك تناقض بين تقارير الرصد والتقرير المالي
ال توجد بيانات خط اساس دقيقة لكل مؤشر وبالتالي صعوبة قياس معرفة واقعية تحقيق االهداف او النتائج المتوقع الوصول
اليها مالم يتم قياس الوضع الراهن.

لم يتم تحديد مستهدفات في الخطة على الرغم من ان النتائج المستهدفة متوفرة في الخطة المرحلية وتم اغفالها في الخطة

التشغيلية للوزارة.

لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير

أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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تقرير المتابعة للربع األول

تقرير المتابعة الشامل للربع األول من الخطة المرحلية األولى

.15ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة الزراعة والري:
36

67
51

45

19
14
6

األنشطة في الخطة
المرحلية

األنشطة في الخطة
الشغيلية

األنشطة المطابقة مع
الخطة المرحلية

األنشطة في الخطة

المرحلية ولم تستوعبها
الجهة

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

األنشطة المخطط

األنشطة المنفذة

األنشطة المنفذة

تنفيذها بالربع األول

بشكل كلي

بشكل جزئي

األنشطة غير المنفذة

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1

3

تم العمل بنماذج الرصد والمتابعة بشكل جزئي وتم تكرار بعض الحقول بشكل خاطئ
لم تستوعب الخطة التشغيلية ( )6من االنشطة الواردة في الخطة المرحلية وعدد االنشطة المطابقة ( )45نشاط فيما بلغ عدد
االنشطة من خارج الخطة المرحلية ( )23نشاط وتمثل نسبة ( )% 45من الخطة المرحلية وهي نسبة كبيرة جدا.

لم يتم تحديد زمن تنفيذ االنشطة بشكل دقيق (بداية تنفيذ النشاط ونهايته) ولم تحدد التقارير اي انشطة تم االنتهاء من تنفيذها

وفقا لمؤشرات تنفيذ االنشطة والنتائج المستهدفة في الربع االول سوى ( )3أنشطة فقط ولذلك يتعذر تحديد مؤشر اإلنجاز
الزمني.

لم تشمل الخطة معظم الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة رغم أهميتها ودورها في تنفيذ الخطة
بلغ عدد األنشطة قيد التنفيذ ( )14نشاطاً وبنسب إنجاز متفاوتة فيما بلغ عدد األنشطة غير المنفذة ( )19نشاط وهو عدد كبير.
مستوى التقدم المحرز في االنشطة قيد التنفيذ في الربع األول متواضع ومحدود بنسبة (.)% 22
قدمت الوزارة بعض االسباب ومنها تتعلق بمشكلة التمويل كأهم المعوقات.

عند مراجعة عملية الصرف في التقرير المالي يوجد اختالف كبير بين المبالغ المرصودة في الخطة المرحلية والخطة التشغيلية
وتقرير المتابعة فيما تم صرف على انشطة لم تدرج في الخطة المرحلية.

ال توجد بيانات خط اساس دقيقة في الخطة التشغيلية وبالتالي صعوبة قياس مستوى التقدم المحرز في تحقيق المؤشرات.
مستوى التأثير متواضع وفي حال تم استكمال تنفيذ كافة األنشطة المخططة سيكون هناك تأثير مناسب لتحقيق النتائج
المستهدفة لألنشطة.

لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير

أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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تقرير المتابعة للربع األول

تقرير المتابعة الشامل للربع األول من الخطة المرحلية األولى

.16ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة السياحة:

5

1

1

1

1
0

0

األنشطة في الخطة األنشطة في الخطة األنشطة المطابقة مع األنشطة في الخطة
المرحلية

الشغيلية

الخطة المرحلية

المرحلية ولم تستوعبها
الجهة

2

تنفيذها بالربع األول

بشكل كلي

األنشطة المنفذة
بشكل جزئي

األنشطة غير المنفذة

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1

األنشطة المخطط

األنشطة المنفذة

0

التزمت الجهة ببعض النماذج بشكل جزئي والبعض االخر لم يتم تعبئتها ولم يتم استيفاء كافة البيانات المطلوبة في التقارير
تضمنت الخطة (  ) 1نشاط واحد حيث قامت بتقسيم النشاط الى نشاطين في خطتها التشغيلية خالفاً لما ورد في الخطة
المرحلية فيما تضمنت ( )4أنشطة غير مسند تنفيذها الرئيسي لوزارة السياحة .ومن خالل متابعتنا لتطابق البيانات تبين ان النشاط
المخطط تنفيذه في الخطة التشغيلية يختلف عن ماورد في تقرير التكلفة المالية للنشاط وذلك من حيث الصياغة كما فيما تضمنت
( )4تضمنت الخطة الهدف والمبادرة من خارج وثيقة الرؤية ومن خارج الخطة المرحلية.

3
4
5
6
7
8
9
10
11

اجمالي ما تم التخطيط له في الربع االول هو النشاط المحدد في الخطة المرحلية ولكن تم الرجوع الى التقرير المالي وتقرير

الرصد الشهري ومن خالل الخطة التشغيلية للوزارة يتضح ان الزمن غير منطقي حيث تم تحديد زمن تنفيذ االجراء (تشكيل لجان )
من النشاط األول من يناير وحتى ديسمبر.
ال ينطبق المعيار على الجهة

من خالل تقرير الرصد والمتابعة يتضح ان النشاط يحتوي ثالثة إجراءات ( )2منها قيد التنفيذ واجراء واحد لم يتنفذ .مبررة أسباب عدم
التنفيذ الى تأخر توفير التمويل.
تم تحديد خط االساس ب( )% 20والمستهدف ( )% 20فيما حقق ( )% 15يعني بنسبة انحراف (.)% 5

وردت بعض أسباب عدم التنفيذ الى عدم وصول الميزانية التشغيلية تأخر توفير التمويل وعدم ابالغ المكتب التنفيذي ماهي

االنشطة المعتمدة في الخطة للبدء بعملية التنفيذ

التكلفة المخططة لنشاط واحد ( )400,000أربعمائة الف ريال ،مصدر التمويل حكومي /ذاتي في الخطة التشغيلية للوزارة ،بينما
في تقريرها لمتابعة التكلفة المالية فإن التكلفة المخططة لهذا النشاط ( )500,000خمسمائة الف ريال وفق التقرير ،والتكلفة

المنفقة صفر .مبررين ذلك الى عدم وصول الميزانية التشغيلية وبالتالي نسبة االنحراف عن الصرف (.)% 100

لم يتم تحديد مستهدفات بشكل دقيق على الرغم من ان النتائج المستهدفة موجودة في الخطة المرحلية اال انه تم اغفالها بالخطة

التشغيلية وبالتالي ال نستطيع قياس نسبة التقدم الفعلية للربع األول.

ال يوجد تأثير على تحقيق المؤشرات لتدني وعدم وضوح نسبة اإلنجاز.

أوال بأول
لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية والتدابير المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً
وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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تقرير المتابعة للربع األول

تقرير المتابعة الشامل للربع األول من الخطة المرحلية األولى

.17ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة الشباب والرياضة:

31

5
4

13
6

األنشطة في الخطة
المرحلية

األنشطة في الخطة
الشغيلية

األنشطة المطابقة مع
الخطة المرحلية

7

1

األنشطة في الخطة

المرحلية ولم تستوعبها

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

األنشطة المخطط

الجهة

تنفيذها بالربع األول

األنشطة المنفذة بشكل األنشطة المنفذة بشكل األنشطة غير المنفذة
كلي

جزئي

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1

0

التزمت الوزارة العمل بنماذج الرصد والمتابعة إال أنها تأخرت في رفع التقرير عن الموعد المحدد.
استوعبت الوزارة في خطتها التشغيلية عدد) )6أنشطة فقط ماهو مسند اليها في الخطة المرحلية مع مالحظة أن معظمها
أنشطة اعتيادية وليست نوعية في حين لم تستوعب عدد( )7أنشطة وادرجت في الخطة التشغيلية عدد ( )18نشاط من خارج
الخطة المرحلية.

األنشطة واإلجراءات التنفيذية في الخطة غير موزعة على األشهر أو حتى ربعياً وعلى القطاع والجهات التابعة للوزارة بتكاليف مالية

محددة وجدولة زمنية للتنفيذ وهذا النقص والقصور في الخطة ينعكس على عملية متابعة وقياس األداء حيث تعد آلية المتابعة
والتقييم أحد التدابير الرئيسية التي يتم استخدامها لتحقيق الكفاءة والفعالية في عملية تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

لم تشمل الخطة الجهات الفرعية التابعة لها ومنها صندوق النشئ والشباب والجهات واالتحادات الرياضية ذات العالقة بالشكل
المناسب

بلغ عدد األنشطة المخطط تنفيذها خالل الربع االول ( )5أكتمل تنفيذ نشاط واحد فقط فيما ( )4أنشطة قيد التنفيذ .والمالحظ انه
ورد في التقرير نشاطين لهما قيمة محققة.

تم تحديد المعوقات وأسباب االنحراف لبعض األنشطة وأهمها عدم اطالق التمويل من وزارة المالية بحسب تقرير الجهة.
األنشطة التي تم الصرف عليها محدودة والتكلفة المخططة لتنفيذ النشاط لم تكن على مستوى الربع ،وانما على مستوى
النشاط ككل الى نهاية الفترة ولذلك من الصعب احتساب نسبة التنفيذ المالي للمخطط للربع االول.

تم تحديد بيانات خط األساس لقيمة المؤشر عند سنة األساس في تقرير المتابعة بشكل جيد والبعض غير دقيق ونسبة اإلنجاز

لبعض األنشطة ال تقيس حجم اإلنجاز الفعلي بدقة.

لم تتاثر النتائج المستهدفة للنشاط وذلك كون عدد االنشطة التي تحققت بشكل كلي واحد فقط مسببين ذلك لعدم توفر

التمويل .باإلضافة الى وجود عدد ( )1نشاط واحد في التقرير غير مطابق.

لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير

أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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تقرير المتابعة للربع األول

تقرير المتابعة الشامل للربع األول من الخطة المرحلية األولى

.18ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل:
9

3

7
5

1

1

1

األنشطة المنفذة

األنشطة المنفذة

األنشطة غير المنفذة

2

األنشطة في الخطة
المرحلية

األنشطة في الخطة
الشغيلية

األنشطة المطابقة مع
الخطة المرحلية

األنشطة في الخطة

المرحلية ولم تستوعبها
الجهة

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

تنفيذها بالربع األول

بشكل كلي

بشكل جزئي

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1

األنشطة المخطط

استوعبت الجهة العمل بنماذج الرصد والمتابعة
استوعبت الخطة التشغيلية ( )5انشطة من الخطة المرحلية فيما تضمنت ( )4أنشطة من خارج الخطة المرحلية ولم تستوعب ()2
من األنشطة الخاصة بها في الخطة المرحلية.

تم تحديد زمن تنفيذ االنشطة على المستوى الربعي فيما لم يتم تحديد (بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط).
شملت الخطة التشغيلية بعض األنشطة األساسية للجهات الرئيسية التابعة لها.
وردت انشطة في تقرير المتابعة قيد التنفيذ عدد ( )2انشطة منها نشاط واحد مكتمل ونشاط قيد التنفيذ فيما لم يبدا تنفيذ
النشاط الثالث المخطط تنفيه في الربع األول فيما التقرير المالي يشير الى انه مازال التنفيذ جاري وبالتالي النستطيع تحديد نسبة
التقدم المحرز كما تم تجزئة بعض االنشطة الموجودة في الخطة المرحلية ورفعها في التقارير بشكل مجزء

تم تحديد اهم المعوقات بعدم توفر التمويل ومعظم التمويالت لألنشطة الجاري تنفيذها بتمويالت خارجية.
لم يحدد التقرير المنصرف الفعلي في الربع األول بحجة أن الصرف مازال مستمر أو أن الجهات المسؤولة عن الصرف لم توافي
الجهة بالرقم النهائي وما تم التخطيط لصرفه ( )320مليون ريال.

تم تحديد بيانات خط االساس والقيمة المستهدفة بشكل جيد اال ان هناك تناقض في التقرير المالي.
حجم التأثير جيد نظرا لتحديد خط االساس والمستهدف بشكل مناسب.
لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير
أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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.19ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة الشؤون القانونية:
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األنشطة المنفذة
بشكل كلي

األنشطة المنفذة
بشكل جزئي

األنشطة غير المنفذة

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1
2

0

التزمت الوزارة العمل بنماذج الرصد والمتابعة إال أنها غير موقعة ومختومة باإلضافة إلى التأخير في رفع التقرير عن الموعد المحدد.
استوعبت الوزارة عدد ( )19نشاط في الخطة التشغيلية بنفس عدد أنشطة الخطة المرحلية.
تم تحديد الزمن بشكل دقيق (بداية ونهاية فترة التنفيذ لكل نشاط) لجميع األنشطة الواردة في الخطة التشغيلية.
عدد األنشطة قيد التنفيذ في الربع األول والتي تضمنها تقرير المتابعة الربعي ( )6أنشطة وبما نسبته ( )% 31.6من األنشطة
المعتمدة للوزارة في الخطة المرحلية ولم يحدد التقرير نسبة اإلنجاز الفعلي.

ال ينطبق المعيار على الوزارة مع اإلشارة ألهمية دور الوزارة وخصوصاً قطاع الفتوى والتشريع في مراجعة وصياغة القوانين
والتشريعات واللوائح التي تعدها الجهات والمدرجة في الخطة المرحلية األولى.

لم نتمكن من قياس نسبة التقدم المحرز في الـ ( )6األنشطة قيد التنفيذ كون تقرير الجهة لم يوضح أية قيمة أو نسبة متخذة في

الربع األول أية قيمة أو نسبة.

تضمن تقرير الوزارة الصعوبات والمعوقات التي تواجها عملية التنفيذ حددها بعدم توفر االعتمادات المالية ألنشطة الخطة المرحلية.
تم الصرف المالي لألنشطة المرحلية التي هي قيد التنفيذ بنسبة ( )% 14من المبلغ المرصود لتنفيذ األنشطة كما بالتقرير المالي
وبانحراف مقداره ( )% -100نظراً لعدم تحديد نسبة اإلنجاز حيث يعد ( صرف ال يقابله رقم أو نسبة لحجم اإلنجاز).

ال توجد بيانات سنة األساس أو القيم المستهدفة في الخطة التشغيلية أو التقرير الربعي وبالتالي صعوبة قياس معرفة مستوى
تحقق المؤشرات كون سنة االساس يساعد في تحديد ما يحدث من تقدم في تحقيق المؤشرات أو النتائج المستهدفة.

لم تتأثر النتائج المستهدفة وذلك لعدم معرفة نسبة اإلنجاز في األنشطة قيد التنفيذ.

لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير
أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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.20ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة الصحة العامة والسكان:
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رقم المعيار

1

47

التزمت الوزارة العمل بنماذج الرصد والمتابعة إال أنها غير موقعة ومختومة باإلضافة إلى التأخير في رفع التقرير عن الموعد المحدد.
استوعبت الخطة التشغيلية للوزارة ( )74نشاط بنسبة ( )% 74من أنشطة الخطة المرحلية بينما لم تستوعب عدد (  )20نشاط
وبفارق نسبته ( )% 26عن الخطة المرحلية .كما انه ورد في الخطة التشغيلية أكثر من  190نشاط وذلك نتيجة ادراج إجراءات تفصيلية
في الخطة واحتسابها أنشطة .وكذلك أدراج أنشطة اعتيادية للجهة من خارج الخطة المرحلية.

تم تحديد الزمن بشكل دقيق (بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط) لجميع األنشطة الواردة في الخطة التشغيلية ،وتبين أن بعض

األنشطة هي قيد التنفيذ من الربع األخير لعام 2019م وتم استكمال تنفيذ ( )3أنشطة نشاط فقط.

لم تشمل الخطة التشغيلية والتقرير الربعي نشاط الجهات الفرعية.

4

كما ان عدد كبير من األنشطة في الخطة التشغيلية للوزارة ال يغطي بالشكل المطلوب والمناسب الرعاية الصحية وتحسين
مستوى الخدمات الصحية وتأهيل القوى العاملة في المجال الصحي وعدد منها أنشطة توعوية واعتيادية متدنية التأثير ومرتبطة
بأجندة المنظمات الداعمة مما يقتضي إعادة النظر والتركيز على األوليات وتوجيه المنح والمساعدات نحوها.

5
6
7
8
9
10
11

عدد األنشطة التي اكتمل تنفيذها ( )3أنشطة فقط فيما بلغ اجمالي االنشطة قيد التنفيذ من الخطة المرحلية ( )47نشاط وبنسبة

( )% 51وعدد من هذه األنشطة مستمرة تنفيذها بتمويالت خارجية منذ العام 2019م.

تقرير متابعة تنفيذ األنشطة للوزارة لم يتضمن أي مبررات عن االنحراف او معوقات لعملية تنفيذ األنشطة ،كما ان التقرير لم يشير
الى ان هناك انحراف في تنفيذ األنشطة على االطالق .اما التقرير المالي فقد اعزى أسباب االنحراف الى إجراءات إدارية والبعض

الى عدم توفر التمويل في بعض األنشطة.

تم الصرف المالي لألنشطة قيد التنفيذ من الخطة المرحلية فقط دون األنشطة المنفذة خارج الخطة المرحلية ( )% 21وبانحراف

مقداره ( )% +43عن مستوى التقدم في االنجاز لألنشطة المرحلية ( .حيث لم يتوافق الصرف مع نسبة االنجاز) بالرغم من أن الوزارة
هي األكثر انفاقاً من بين كافة الجهات والوزارات في هذا الربع.

ال توجد بيانات سنة األساس أو القيم المستهدفة في الخطة التشغيلية أو التقارير الربعية وبالتالي صعوبة قياس معرفة مستوى
تحقق المؤشرات كون سنة االساس تساعد في تحديد ما يحدث من تقدم في تحقيق المؤشرات أو النتائج المستهدفة .وكذلك

المؤشرات المحددة لألنشطة بشكل يتناسب مع ما ورد في الخطة المرحلية.

هناك تأثير متوسط إلى حد ما على المؤشرات في حالة االلتزام بمؤشرات األنشطة الواردة في الخطة المرحلية واالهتمام في

انجازها في الفترة القادمة .واستكمال األنشطة التي لم تُ نفذ وكذلك التي لم تتضمنها الخطة التشغيلية وهي من مهام الوزارة
في الخطة المرحلية.

لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير

أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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نتائج المراجعة /التقييم
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التزمت الجهة بتقديم تقاريرها وفق نماذج الرصد والمتابعة باستثناء النموذج رقم ( )4الخاص بالمشاريع وسلمت تقاريرها للمكتب

1

التنفيذي موقعة ومختومة

2

إلى أن بعض األنشطة المهمة في الخطة مثل " تنفيذ مشاريع تطوير خدمات األعمال" لم تتضمن الخطة التشغيلية البرامج

3

تم استيعاب ( )32نشاط من الخطة المرحلية وبنسبة  % 76فيما عدد االنشطة غير المطابقة ( )4أنشطة وبنسبة ( )% 9.5مع اإلشارة

والمشروعات التي سيتم تنفيذها لتحقيق النتيجة المستهدفة للنشاط.

لم يتم تحديد زمن تنفيذ االنشطة بشكل دقيق حيث تم تحديد تنفيذ جميع االنشطة طوال الفترة الزمنية (خالل عام 2020م) مما

يجعل من الصعوبة بمكان متابعة مستوى التقدم المحرز ربعياَ ولم تحدد التقارير اي انشطة تم االنتهاء من تنفيذها وفقا لمؤشرات

تنفيذ االنشطة والنتائج المستهدفة في الربع االول.

استوعبت الخطة بعض األنشطة لعدد من الجهات فيما قدمت بعض الجهات التابعة للوزارة خطط وتقارير مستقلة .مع وجود

4

تداخل وتعارض بين أنشطة مكررة واردة في خطة الوزارة وخطة الهيئة العامة لالستثمار.

الخطة التشغيلية لم تحدد جهات التنفيذ المباشرة بصورة رئيسية والجهة المشاركة والمساندة على مستوى الجهة أو مع الجهات

األخرى ذات العالقة بالتنفيذ وبحيث يكون هناك قطاع أو جهة مسؤول بشكل واضح ومباشر عن تنفيذ المبادرة يتم متابعتها
ومسائلتها عن التنفيذ.

5

مستوى التقدم المحرز في تنفيذ االنشطة المستهدفة محدود في الربع االول في ( )3انشطة وبنسب متفاوتة فقط .ويقابلها

6

قدمت الوزارة بعض االسباب ومنها تتعلق بمشكلة التمويل واعتماد المخصصات وبعض أسباب االنحراف غير واقعية.

7

صرف مالي بنسبة ( )% 2وبانحراف ( )% 99عن االنجاز.

تم تحديد المنصرف على بعض االنشطة بشكل غير صحيح حيث ماورد في التقارير صرفه سوى  % 2من اجمالي المخطط وهو

مقارنة بحجم المنجز الفعلي اليوازي حتى العمل نفسه المنجز

قيمة المؤشرات والقيمة المستهدفة للكثير من األنشطة غير واقعية التوجد بيانات خط اساس دقيقة في الخطة التشغيلية

8

وبالتالي صعوبة قياس مستوى التقدم المحرز.

لم يتم تحديد مستهدفات في الخطة التشغيلية بناء على النتائج المستهدفة الخطة المرحلية لمعرفة التقدم المحرز في التنفيذ

وباي قدر ستكون هذه الزيادة او النقصان

حجم التأثير محدود جداً لقلة عدد االنشطة المنفذة جزئية والتمثل اي تأثير على النتائج كما أن التدخالت االقتصادية الواردة في

9

الخطة جاءت في الغالب ضعيفة كما انها لم تتضمن إجراءات محددة وواضحة حول دورها في تحقيق التعافي واإلنعاش االقتصادي

10

لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير

الذي تستهدفه الخطة.

أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

11

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها.

تضمنت الخطة أنشطة يشارك القطاع الخاص في تنفيذها بصفة رئيسية أو مشاركة ولم تظهر تقارير متابعة عملية المشاركة في

التنفيذ.
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.22ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة الكهرباء والطاقة:
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نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1

1

التزمت الجهة بنماذج تقارير الرصد والمتابعة مع بعض جوانب القصور والنقص في البيانات المطلوبة وتأخير تسليم التقارير في
الموعد المحدد.

يوجد اختالف بين االنشطة في الخطة المرحلية والخطة التشغيلية للوزارة حيث استوعبت ما نسبته  % 50من االنشطة في الخطة

2

المرحلية فقط.
تضمنت الخطة التشغيلية للجهة أنشطة هي من اختصاصات جهات أخرى كما أنه يوجد تعارض وتداخل في بعض االنشطة بين وزارة
الكهرباء والمؤسسة القابضة ووزارة النقل وهيئة االستثمار مما يتطلب قيام المكتب التنفيذي بتنظيم عملية التعارض والتداخل
بين الجهات.

3
4
5

لم يتم تحديد زمن تنفيذ االنشطة بشكل دقيق (بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط) وبالتالي صعوبة الرصد والمتابعة لمستوى
اإلنجاز الزمني لتنفيذ األنشطة ربعياً .

لم تشمل خطة وزارة الكهرباء الجهات التابعة لها وخصوصاً المؤسسة العامة للكهرباء رغم أهمية دورها في المرحلة األولى.
األنشطة التي بدأت الجهة في تنفيذها خالل الربع األول ( )2أنشطة فقط ومستوى التقدم المحرز ال يتجاوز نسبة  % 2وهي نسبة
متدنية جداً .
األنشطة التي بدأت الوزارة في تنفيذها وبنسب متدنية لم توضح اإلجراءات المتخذة على الرغم أنها أنشطة اعتيادية وضمن
اإلجراءات التحضيرية التي ربما ال تحتاج تكاليف مالية.

6
7
8
9
10
11

لم يتم تحديد المعوقات بشكل دقيق على مستوى كل نشاط وتعد اهم االسباب عدم توفر التمويل وعدم التنسيق مع الجهات

ذات العالقة كجهات مشاركة في تنفيذ بعض أنشطة الخطة (منها وزارة النقل -المؤسسة العامة القابضة)

لم يتم تحديد المنصرف على االنشطة التي بدأت الجهة بتنفيذها ولم يتم جدولة عملية الصرف في الخطة ربعياً .
ال توجد بيانات خط اساس دقيقة لكل مؤشر في الخطة التشغيلية وتم تحديدها بعضها في التقرير بشكل غير دقيق.
لم يتم تحديد القيم المستهدفة في الخطة التشغيلية وتم تحديدها بشكل غير دقيق في تقرير الرصد والمتابعة
ال يوجد تأثير لمستوى التقدم المحرز في تحقيق القيمة المستهدفة للمؤشرات.

لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير
أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها مع الجهات األخرى.
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.23ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة المالية:
15

50

9
21

17

5
4

األنشطة في الخطة
المرحلية

األنشطة في الخطة
الشغيلية

األنشطة المطابقة مع
الخطة المرحلية

األنشطة في الخطة

المرحلية ولم تستوعبها
الجهة

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

األنشطة المخطط

األنشطة المنفذة

تنفيذها بالربع األول

بشكل كلي

األنشطة المنفذة األنشطة غير المنفذة
بشكل جزئي

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1

1

التزمت الوزارة بنماذج الرصد والمتابعة باستثناء نموذج التقرير المالي باإلضافة إلى التأخير في رفع التقرير عن الموعد المحدد.
استوعبت الخطة التشغيلية ( )17نشاط من الخطة المرحلية فيما لم يتم استيعاب  4انشطة من الخطة المرحلية.
بعض أنشطة الخطة واإلجراءات التنفيذية لها جاءت ضعيفة وال تعكس القيمة االستراتيجية للمبادرات حيث لم تغطي بالشكل
المناسب معالجة االختالالت الهيكلية في المالية العامة وتطوير األداء المالي والضريبي والجمركي.
لم يتم تحديد الزمن بدقة (بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط).

تبين وجود اختالف في بعض البيانات حول نسب اإلنجاز في التقارير الفردية لمصلحتي الضرائب والجمارك وتقرير الوزارة.
شملت الخطة التشغيلية للجهة مصلحة الضرائب والجمارك

يشير تحليل الموقف التنفيذي ألنشطة الخطة بنهاية الربع األول إلى وجود ( )5أنشطة لم تبدا بعد ويشر التحليل إلى أن ( )9نشاط
قيد التنفيذ بنسب متفاوتة وتبين وجود نشاط واحد اكتمل تنفيذه من العام الماضي 2019م.

لم يوضح التقرير تحديد معوقات التنفيذ على مستوى كل نشاط فيما يما أوضح اسباب منها تأجيل بعض االنشطة الى الربع الثاني

للتنسيق مع الجهات ذات العالقة بالتنفيذ.

لم يتم الرفع بالتقرير المالي وفق النموذج لمعرفة حجم ونسبة اإلنفاق اإلجمالي ومقارنته مع نسبة اإلنجاز.
لم تتضمن خطة الجهة وتقريرها بيانات ونسبة أساس لكل مؤشر وبالتالي صعوبة قياس ومقارنة المنجز من قيمة المؤشر
بالمقارنة مع نسبة األساس.
تم تحديد القيمة المستهدفة للمؤشرات في التقرير وتم اغفالها في الخطة التشغيلية للجهة.

نسبة التأثير المتوقعة ضعيفة نظراً ألن معظم األنشطة اعتيادية وليست تطويرية أو إنشائية نوعية.
لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير
أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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.24ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة المياه والبيئة:
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األنشطة في الخطة

األنشطة في الخطة

12

48

6

6

0

المرحلية

الشغيلية

األنشطة المطابقة مع األنشطة في الخطة
الخطة المرحلية

المرحلية ولم تستوعبها

2
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5
6
7
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األنشطة المخطط

الجهة

تنفيذها بالربع األول

األنشطة المنفذة
بشكل كلي

األنشطة المنفذة
بشكل جزئي

األنشطة غير المنفذة

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1

0

التزمت الوزارة العمل بنماذج الرصد والمتابعة إال أن البيانات غير دقيقة وتعبئة النماذج لم تتم وفق ما هو مطلوب ،باإلضافة إلى
التأخير في رفع التقرير عن الموعد المحدد.

استوعبت الوزارة عدد ( )48نشاط من الخطة المرحلية في خطتها التشغيلية وبنسبة ( )% 100من إجمالي أنشطة الجهة في الخطة

المرحلية.

لم يتم تحديد الزمن بشكل دقيق (بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط) شهرياً أو ربعياً لجميع األنشطة الواردة في الخطة التشغيلية
ولذا من غير الممكن قياس نسبة اإلنجاز الزمني ربعياً .

لم تتضمن خطة الجهة أنشطة عدد من المؤسسات الهامة التابعة لها فيما تم ادراج الخطة التشغيلية والتقرير الربعي أنشطة

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في الحديدة فقط دون بقية المؤسسات والمحافظات.

بلغ اجمالي االنشطة قيد التنفيذ من الخطة المرحلية ( )6أنشطة وبنسبة انجاز غير معروفة ألن التقرير لم يوضح األعداد أو النسب

لألنشطة المنجزة التي هي قيد التنفيذ في الربع األول.

تضمن تقرير الجهة اهم المعوقات بعدم اعتماد المخصصات المالية لتنفيذ االنشطة مع أن الوزارة لديها موارد عبر المؤسسة
ويمكن تنفيذ بعض األنشطة من هذه اإليرادات .كما أن التقرير لم يوضح الجهود التي بذلتها الجهة لردم الفجوة التمويلية أو

التنسيق مع المجلس األعلى إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية وفق الخطة.

تم صرف مبالغ في نشاطين قيد التنفيذ وبما نسبته ( )% 50من مبلغ الدوالر .ويقابل الصرف نسبة انجاز ( )% 17وبانحراف في

الصرف بنسبة (ــ .)% 200

واضح من التقرير أنه يوجد فهم خاطئ لدى الوحدة التنفيذية بالوزارة لبيانات سنة األساس والقيم المستهدفة ،والمستهدفات

المحققة وكل ما ورد غير صحيح ،لكن المؤشرات تكاد تكون متطابقة مع ما ورد في الخطة المرحلية

لم تتأثر النتائج المستهدفة وذلك كون االنشطة لم يكتمل تنفيذها لقياس مستوى التأثير على النتائج المستهدفة.
لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير
أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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.25ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة النفط والمعادن:
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األنشطة في الخطة
المرحلية

األنشطة في الخطة
الشغيلية

2

الخطة المرحلية

الجهة

تنفيذها بالربع األول

بشكل كلي

بشكل جزئي

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1

األنشطة المطابقة مع األنشطة في الخطة

المرحلية ولم تستوعبها

األنشطة المخطط

األنشطة المنفذة

األنشطة المنفذة األنشطة غير المنفذة

التزمت الجهة بنماذج الرصد والمتابعة إال أنها غير موقعة ومختومة باإلضافة إلى التأخير في رفع التقرير عن الموعد المحدد.
استوعبت الخطة التشغيلية للوزارة كل األنشطة الواردة في الخطة المرحلية إال أن معظم األنشطة في الخطة التشغيلية للوزارة
هي أنشطة روتينية اعتيادية وليست أنشطة إنشائية أو تطويرية نوعية وفق منهجية الرؤية

تم تحديد الزمن بشكل دقيق (بداية ونهاية لكل نشاط) لجميع األنشطة الواردة في الخطة التشغيلية ،وتحديد نسب التنفيذ في

3
4
5
6
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كل ربع لجميع األنشطة.
عدد األنشطة التي لم يتم تضمينها في الربع األول وقد تم التخطيط لتنفيذها هي ( )2أنشطة وبنسبة ( )% 20من الخطة
المرحلية ،أما األنشطة التي لم يخطط لتنفيذها هو نشاط واحد وبنسبة ( )% 10من الخطة المرحلية.

لم تظهر تقارير الجهات الفرعية التابعة للوزارة في التقرير الربعي.

حقق التنفيذ نسبة انجاز جيدة حيث اكتمل تنفيذ ( )3أنشطة فيما ( )4أنشطة قيد التنفيذ ويقابل التقدم المحرز صرف مالي بنسبة
( )% 156وبانحراف (ــ  )% 86.5عن التقدم في االنجاز (انحراف مقارن بين االنجاز وما تم صرفه لهذا االنجاز).

لم يذكر التقرير اية معوقات تواجه تنفيذ األنشطة.

تم الصرف المالي لألنشطة المرحلية التي هي قيد التنفيذ بنسبة ( )% 156من المبالغ المرصودة لتنفيذ األنشطة قيد التنفيذ
كما بالتقرير المالي المرفوع من الوزارة وبانحراف مقداره ( )% 86.5 -عن مستوى التقدم في االنجاز ( صرف ال يناسب التنفيذ كما
بينه التقرير الربعي).

البيانات الواردة في تقرير المتابعة تضمنت الوضع في سنة األساس وكذلك القيم المستهدفة في نهاية الفترة المحددة لالنتهاء

من تنفيذ األنشطة وبشكل صحيح ودقيق .اال انه لم تتطابق مع ما ورد في الخطة المرحلية.

يوجد تأثير محدود على المؤشرات وعلى بعض النتائج المستهدفة فيما تم تحقيق تقدم في االنجاز بعدد ( )4انشطة بحسب ما

خطط لتنفيذ ما يخص الربع األول و( )3انشطة تأخر التنفيذ بها بحسب ما تم التخطيط له.

لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير

أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها مع جهات أخرى.
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.26ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة النقل:
37

36

35

األنشطة في الخطة
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األنشطة المطابقة مع
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الخطة المرحلية
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األنشطة في الخطة

المرحلية ولم تستوعبها

األنشطة المخطط

الجهة

تنفيذها بالربع األول

األنشطة المنفذة بشكل األنشطة المنفذة بشكل األنشطة غير المنفذة
كلي

جزئي

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1
2

2

استوعبت الجهة نماذج الرصد والمتابعة والتكلفة المالية .ولم تستوفي النموذج الخاص بمتابعة المشاريع.
استوعبت الخطة التشغيلية ( )36نشاط واضافة نشاط من خارجها وسقط نشاط من خطة الجهة من أنشطة الخطة المرحلية.
لم يتم تحديد الزمن بشكل دقيق (بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط) وهناك انشطة تم التخطيط لتنفيذها طوال فترة الخطة.
لذلك يتعذر تحديد الموقف التنفيذي لألنشطة من حيث مؤشر اإلنجاز الزمني.

شملت الخطة بعض المؤسسات والجهات الفرعية التابعة للجهة.

بلغ اجمالي االنشطة الجاري تنفيذها ( )31نشاط بنسبة  % 80من أنشطة الخطة المرحلية.
مع اإلشارة إلى أن عدد من األنشطة التي حققت نسبة تنفيذ جيدة مستمرة من العام الماضي 2019م كما أن النشاط المتعلق
بشراء طائرة والذي أوضح تقرير الجهة أنه مكتمل بنسبة  % 100تكشف المعلومات أن الطائرة دخلت الخدمة عام 2018م وقد
خرجت عن الخدمة منتصف 2019م لعدم صالحيتها وهي ضمن سيطرة تحالف االحتالل ولم تكن الوزارة بحاجة إلدراج هذا النشاط
في خطتها وتقريرها.
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تم تحديد المعوقات بشكل دقيق منها عدم توفر التمويل ،كما يعد أحد اهم أسباب عدم تنفيذ بعض األنشطة ضعف فاعلية

المتابعة في الجهة.

بلغ الصرف المالي لألنشطة قيد التنفيذ  % 7وبانحراف  % 71وهذا يعني ان الصرف اقل من اإلنجاز.
ال توجد بيانات خط اساس دقيقة لكل مؤشر ولم يتم تحديد مستهدفات وبالتالي صعوبة قياس مستوى التقدم المحرز وعدم
وجود إمكانية المقارنة بين المحقق والمستهدف.

نسبة التأثير محدودة وذلك كون عدد االنشطة التي تحققت بشكل كلي لم تصل الى النسبة المتوقع إنجازها في الربع األول.

وفي حال تم مضاعفة الجهود يتوقع تحقيق نسبة تاثير مناسبة

لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير

أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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.27ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة حقوق اإلنسان:

3

3

3

األنشطة في الخطة

األنشطة في الخطة

األنشطة المطابقة مع

1

1

0

المرحلية

الشغيلية

الخطة المرحلية

األنشطة في الخطة

المرحلية ولم تستوعبها
الجهة

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

بالربع األول

كلي

األنشطة المنفذة بشكل
جزئي

األنشطة غير المنفذة

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1

0
األنشطة المخطط تنفيذها األنشطة المنفذة بشكل

0

التزمت الوزارة العمل بنماذج الرصد والمتابعة إال أنها غير موقعة ومختومة باإلضافة إلى التأخير في رفع التقرير عن الموعد المحدد
وينقص التقرير البيانات الدقيقة.

استوعبت الجهة كل األنشطة المسندة لها بالخطة المرحلية بعدد( )3أنشطة وبنسبة (.)% 100
لم يرصد اي تقدم محرز على مستوى االنشطة المخططة في الربع االول وقد تم تحديد الزمن بشكل دقيق (بداية ونهاية فترة
تنفيذ كل نشاط) لجميع األنشطة.

ال ينطبق المعيار على وزارة حقوق االنسان.
نشاط واحد قيد التنفيذ بالربع األول من الخطة المرحلية ونسبة التقدم المحرز في التنفيذ ( )% 0كما جاء في تقرير الرصد والمتابعة
المرفوع من الوزارة وبحسب تقرير المكتب التنفيذي.

تضمن تقرير الجهة صعوبات ومعوقات أهما عدم توفر التمويل ألنشطة الخطة.
لم تم تُ صرف اية مبالغ لألنشطة نظرا لعدم توفير االعتمادات المالية.
ال توجد بيانات خط اساس في الخطة التشغيلية أو في تقرير الرصد لألنشطة المقرة في الخطة المرحلية ،ولكن تم االلتزام
بمؤشرات الخطة المرحلية.
تم تحديد مستهدفات في الخطة التشغيلية بناء على المؤشرات المستهدفة في الخطة المرحلية.

ال يوجد أي تأثير على المؤشرات بحسب ما جاء في التقرير ومطلوب بذل مزيد من الجهود واالهتمام في الفترة القادمة ،وتنفيذ

األنشطة المؤجلة (المخطط تنفيذها في بقية الفترة).

لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير

أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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.28ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة شؤون المغتربين:
12

4

3

3

3
1

األنشطة في الخطة
المرحلية

األنشطة في الخطة
الشغيلية

األنشطة المطابقة مع
الخطة المرحلية

األنشطة في الخطة

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

األنشطة المخطط تنفيذها
بالربع األول

المرحلية ولم تستوعبها

كلي

األنشطة المنفذة بشكل
جزئي

األنشطة غير المنفذة

الجهة

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1

0
األنشطة المنفذة بشكل

0

لم تلتزم الجهة بالعمل بنماذج الرصد والمتابعة ولم تستوفي كافة البيانات المطلوبة وغير موقعة ومختومة باإلضافة إلى التأخير
في رفع التقرير عن الموعد المحدد ورسالة التغطية وبعض المرفقات صور من تلفون.

استوعبت الوزارة أنشطة الخطة المرحلية في خطتها التشغيلية بعدد ( )3أنشطة من الخطة المرحلية بنسبة ( )% 75من الخطة

المرحلية ولم تستوعب نشاط واحد ويمثل ( ،)% 25باإلضافة الى أنشطة هي مشاركة في تنفيذها مع جهات أخرى.

لم يتم تحديد زمن تنفيذ األنشطة بشكل غير دقيق (بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط) ولذلك يتعذر تحديد الموقف التنفيذي

لألنشطة وفق مؤشر اإلنجاز الزمني.
ال ينطبق المعيار على الجهة.

بلغ اجمالي االنشطة قيد التنفيذ من الخطة المرحلية ( )3أنشطة نسب إنجاز متفاوتة.
ورد في تقرير المتابعة والتقرير المالي بأن معوقات التنفيذ هي عدم توفر االعتمادات المالية.
لم يتم صرف اية مبالغ مالية وفق تقارير الجهة.
واضح من التقرير أنه يوجد فهم خاطئ لدى الوحدة التنفيذية بالوزارة لبيانات خط األساس والقيم المستهدفة والمستهدفات
المحققة وكل ما ورد غير صحيح .مما يقتضي أهمية استيعاب ذلك في الخطة والتقارير بما يحقق متطلبات المتابعة والتقييم.

لم تتأثر النتائج المستهدفة للمؤشرات وذلك كون االنشطة لم يكتمل تنفيذها لقياس مستوى التأثير على النتائج المستهدفة.
لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير
أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها بل أنها أخذت أنشطة رئيسية لجهات أخرى وأدرجتها في خطتها التشغيلية.
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.29ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للجهاز المركزي لإلحصاء:
4

3
3

3

األنشطة في الخطة

األنشطة المطابقة مع

3

1

األنشطة في الخطة
المرحلية

الشغيلية

الخطة المرحلية

األنشطة في الخطة

المرحلية ولم تستوعبها

األنشطة المخطط

الجهة

تنفيذها بالربع األول

0

0

األنشطة المنفذة

األنشطة المنفذة

بشكل كلي

بشكل جزئي

األنشطة غير المنفذة

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1

التزم الجهاز بنماذج الرصد والمتابعة إال أنها غير موقعة ومختومة باإلضافة إلى التأخير في رفع التقرير عن الموعد المحدد.

لم يحدد في تقرير متابعة التكلفة المالية والفترة الزمنية للتقرير.

2

استوعب الجهاز عدد ( )3أنشطة من الخطة المرحلية وبما نسبته ( )% 75بينما لم يستوعب عدد (  )1نشاط وبفارق بنسبة ()% 25
عن الخطة المرحلية..

الجدول الزمني المخطط لتنفيذ األنشطة ال يساعد في قياس نسبة التنفيذ الزمني .الن ماورد في تقرير(متابعة األنشطة ) ان

3
4

الزمن المخطط لتنفيذ نشاطين عام 2019م ونشاط واحد للعام 2020م .وان االنحراف عن الزمن المخطط (2020م – مابعد 2020م

ديسمبر 2020م ) للثالثة األنشطة على التوالي في التقرير .ولذلك يتعذر قياس الموقف التنفيذي لألنشطة بالمقارنة معالجدول الزمني خالل الربع األول 2020م.
ال ينطبق المعيار على الجهة

بلغ اجمالي االنشطة قيد التنفيذ من الخطة المرحلية ( )3أنشطة.

تضمن التقرير نشاط واحد فقط غير مطابق لألنشطة المخططة للربع األول ،نفذ جزئيا من النشاط األول في حين تناقض التقرير

5

في أسباب عدم التنفيذ انه لم يتم الحصول على تصريح من اجل البدء بتنفيذ العمل في المشروع من قبل المجلس األعلى إلدارة

وتنسيق الشؤن اإلنسانية والتعاون الدولي (مصدر التمويل خارجي ).

اما النشاط الثاني فنسبة تنفيذه صفر دون ان تذكر مبررات لذلك .وكذلك النشاط الثالث القيمة المحققة غير قابلة للقياس وبررت

الجهة في تقرير متابعة األنشطة ان أسباب االنحراف عن التنفيذ تعود الى عدم وجود تمويل(مصدر التمويل البحث عن تمويل ).

أوضحت الجهة ان أسباب االنحراف عن التنفيذ تعود الى عدم وجود تمويل(مصدر التمويل البحث عن تمويل ).اما االنحراف عن الزمن

6
7
8

المخطط فتمت بطريقة خاطئة الن ماورد في تقرير(متابعة األنشطة ) ان الزمن المخطط لتنفيذ نشاطين 2019م ونشاط واحد
للعام 2020م .وان االنحراف عن الزمن المخطط (2020م – مابعد 2020م -ديسمبر 2020م ) للثالثة األنشطة على التوالي في
التقرير.

التكلفة المنفقة صفر .مبررين ذلك الى عدم وجود تمويل وبالتالي نسبة االنحراف عن الصرف (.)% 100

لم تحدد قيمة المؤشر في سنة األساس بحيث يتم القياس عليها وانما حددوها بــــ :بالعام ـ2019م وليس قيمة المؤشر وهذا

يؤكد ان هناك خلط بين قيمة المؤشر عند سنة األساس وبين سنة األساس لدى من اعد التقرير.

لم يتم تحديد القيم المستهدفة ووردت بكالم انشائي غير قابل للقياس والتحليل وكذلك القيم المحققة .ولذا يتعذر قياس حجم

التأثير وتحديد نسبة التحقق.

9

المنفذة جزئيا نشاط واحد فقط يمثل (  )% 33.3من عدد األنشطة المخططة للربع األول ،والتي لم تنفذ نشاط واحد .وهذ يعني ان

10

لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير

11

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

نشاطين لم ينفذا وسيتم ترحيل تنفيذهن للربع الثاني باإلضافة الى بقية النشاط الذي لم يتحقق سوى بشكل جزئي.
أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً
التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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.30ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للجنة الوطنية للمرأة :

4

4

4

األنشطة في الخطة

األنشطة في الخطة

األنشطة المطابقة مع

3

3

0

المرحلية

الشغيلية

الخطة المرحلية

األنشطة في الخطة

المرحلية ولم تستوعبها

10
11

األنشطة المخطط

الجهة

تنفيذها بالربع األول

األنشطة المنفذة بشكل األنشطة المنفذة بشكل األنشطة غير المنفذة
كلي

جزئي

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0

0

لم تلتزم الجهة بتعبئة جميع النماذج حيث وردت اخطأ في نموذج المتابعة.
استوعبت الخطة التشغيلية جميع األنشطة الخاصة بالجهة في الخطة المرحلية.
الموقف التنفيذي لألنشطة بحسب الجدول الزمني هي " "3أنشطة لم يتم البدء بتنفيذها وسيتم ترحيلها إلى الربع الثاني.
ال ينطبق المعيار على الجهة.
ال يوجد أي تقدم محرز في تنفيذ األنشطة خالل الربع األول.
تحديد المعوقات الرئيسي أهمها عدم توفر التمويل.
ال توجد أي مبالغ منصرفة.
لم تبدأ الجهة بتنفيذ أنشطتها ولذلك يتعذر عملية القياس وفق هذا المعيار
ال يوجد تأثير على النتائج المستهدفة وذلك الن االنشطة لم تنفذ.
لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في العمل على سد الفجوة التمويلية للخطة والتدابير
أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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.31ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للمؤسسة العامة القابضة:
19

3

11

3

2
7
4

األنشطة في الخطة
المرحلية

األنشطة في الخطة
الشغيلية

األنشطة المطابقة مع
الخطة المرحلية

األنشطة في الخطة

المرحلية ولم تستوعبها

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

األنشطة المخطط

الجهة

تنفيذها بالربع األول

األنشطة المنفذة
بشكل كلي

األنشطة المنفذة األنشطة غير المنفذة
بشكل جزئي

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1

0

تم االلتزام بنموذج التقرير الفني متابعة األنشطة فيما لم يتم اإللتزام بنموذج التقرير المالي
استوعبت الخطة التشغيلية عدد ( )7أنشطة من الخطة المرحلية أي ما بنسبة  % 64واغفلت عدد ( )4أنشطة فيما أضافت عدد ()11
نشاط من خارج الخطة المرحلية وبعضها تخص جهات رئيسة أخرى.

تم تحديد الزمن بشكل مناسب لألنشطة حيث تم التخطيط لنشاط واحد مطابق مع ما ورد في الخطة المرحلية خالل الربع األول.

وتم ادراج اربعة انشطة غير مطابقة لما ورد في انشطة الخطة المرحلية االولى.
ال ينطبق المعيار على الجهة.

لدى الجهة نشاط واحد فقط مطابق ألنشطة الخطة المرحلية خالل الربع األول اما ماورد في تقرير المتابعة فقد تم تعبئة نموذج
التقرير باألنشطة بعدد( )17نشاط من خارج الخطة المرحلية أو مسندة لجهات أخرى كجهة رئيسية وليست مسندة للجهة.

لم يتم تحديد المعوقات واسباب االنحراف

ال يوجد تقرير مالي لألنشطة المخططة للربع األول وبالتالي صعوبة تحديد نسبة التنفيذ المالية في تقرير الجهة.
ال توجد بيانات خط اساس دقيقة وال قيمة مستهدفة لكل مؤشر وبالتالي صعوبة المقارنة للقيمة المحققة مع القيمة المستهدفة.
ال يوجد اي تأثير على النتائج كون المؤسسة لم تبدأ بعملية التنفيذ ألغلب أنشطة الخطة.
لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير
أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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.32ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للهيئة العامة لألرضي والمساحة
والتخطيط العمراني:
23

10

9

5

9

4

1
األنشطة في الخطة
المرحلية

األنشطة في الخطة
الشغيلية

األنشطة المطابقة مع
الخطة المرحلية

األنشطة في الخطة

المرحلية ولم تستوعبها

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

األنشطة المخطط

الجهة

تنفيذها بالربع األول

األنشطة المنفذة
بشكل كلي

األنشطة المنفذة
بشكل جزئي

األنشطة غير المنفذة

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1

0

ألتزمت الجهة بنماذج الرصد والمتابعة ونموذج التكلفة المالية مع نقص بعض البيانات كما أنها لم تلتزم بتعبئة نموذج بطاقة
المشروع رغم وجود مشاريع في خطتها.

استوعبت الخطة التشغيلية االنشطة الخاصة بها في الخطة المرحلية وباستثناء نشاط واحد لم يتم استيعابه واالنشطة غير

المطابقة هي ( )14نشاط.

لم يتم تحديد الزمن بشكل دقيق (بداية ونهاية لكل نشاط ) وهناك انشطة تم التخطيط لتنفيذها طوال فترة الخطة ،بالتالي يتعذر

تحديد اإلنجاز الزمني خالل الربع األول بشكل دقيق.

شملت الخطة فروع الهيئة العامة في المحافظات.

بلغ عدد األنشطة قيد التنفيذ خالل الربع األول ( )4أنشطة ولم توضح التقارير نسبة اإلنجاز الفعلي.
لم تحدد جميع المعوقات لكن السبب الذي برز هو عدم توفر التمويل.
مع اإلشارة أن التمويل مبرر غير منطقي كون لدى الهيئة موارد ذاتية ولديها أنشطة في الخطة بتمويل ذاتي.

تم تحديد المبالغ المنصرفة على بعض االنشطة اجمالي ما تم صرفه ( ) 1562000من المخطط ()575,000,000ويمثل نسبة(

 )%0027اال ان المبالغ المصروفة يجب أن توازي حجم األعمال المنجزة .حيث لم يوضح التقرير الفني للجهة نسبة اإلنجاز الفعلية نهاية
الربع األول.

ال توجد بيانات خط اساس دقيقة ونتيجة مستهدفة لكل مؤشر وبالتالي صعوبة المقارنة للقيمة المحققة مع القيم المستهدفة.
ال يوجد تأثير على النتائج المستهدفة وذلك الن االنشطة التي تحققت بشكل كلي لم تصل الى النسبة المخططة.
لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير
أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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تقرير المتابعة للربع األول

تقرير المتابعة الشامل للربع األول من الخطة المرحلية األولى

.33ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للهيئة العامة لالستثمار:
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0
األنشطة في الخطة
المرحلية

األنشطة في الخطة
الشغيلية

األنشطة المطابقة مع
الخطة المرحلية

األنشطة في الخطة

المرحلية ولم تستوعبها
الجهة

2

تنفيذها بالربع األول

األنشطة المنفذة

األنشطة المنفذة

بشكل كلي

بشكل جزئي

األنشطة غير المنفذة

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1

األنشطة المخطط

0

0

التزمت الجهة بنماذج الرصد والمتابعة إال أنها غير مستوفية كافة الحقول والبيانات.
تم استيعاب جميع أنشطة الخطة المرحلية بالخطة التشغيلية وهناك  2أنشطة مطابقة فقط فيما بقية األنشطة مطابقة بشكل
جزئي .باإلضافة الى نشاطين من خارج الخطة.
مع اإلشارة على وجود تداخل وازدواج وتكرار بين خطة الهيئة وخطة المؤسسة القابضة ما يقتضي مراجعة الخطتين وااللتزام
باألنشطة المحددة لكل جهة في الخطة المرحلية وبحيث يتولى المكتب التنفيذي عملية التنسيق بين الجهتين.

3
4
5

لم يتم تحديد الزمن بشكل دقيق (بداية ونهاية لكل نشاط) وانما حددت فترة التنفيذ بـ()12شهر ولذلك تفتقد الخطة ألهم عناصر

المتابعة ومن غير الممكن قياس مستوى اإلنجاز الزمني .إضافة إلى عدم تنفيذ أي نشاط خالل الربع األول.

لم تشمل الخطة التشغيلية والتقرير الربعي نشاط الجهات الفرعية التابعة للهيئة.

توجد ثالثة أنشطة مخططة للربع األول لم ينفذ منها أي نشاط ال بشكل كلي وال جزئي بمعنى أن متوسط نسبة التقدم المحرز
هي صفر.

حددت الهيئة بعض المعوقات منها عدم وجود كوادر في الهيئة وتحتاج الى مساعدة فنية في جميع المجاالت وتأخر فتح الحساب

6

البنكي .وانهم ال زالوا في مرحلة بناء الوحدة التنفيذية للرؤية.
أسباب االنحراف مكررة وبعضها غير منطقية ولم تشخص معوقات أسباب عدم التنفيذ بوضوح ودقة.
المقترحات مناسبة ولكنها مكررة ولم تقدم حلول لمعوقات التنفيذ كما لوحظ وجود اشتراطات من أجل التنفيذ.

7
8
9
10
11

تم صرف مبلغ 600000ريال ستمائة الف ريال لنشاط واحد بالرغم من ان حجم التقدم المحرز ونسبة اإلنجاز في النشاط ()% 0

وبنسبة انحراف  % 100مقارن مع اإلنجاز.

ال توجد أنشطة منجزة وبعض القيم المستهدفة لم تحدد بشكل يتناسب مع المؤشرات.
ال يوجد تأثير الن الجهة لم تنفذ أي أنشطة مخططة للربع األول وبالتالي فان جميع أنشطتها تأخر تنفيذها الى الربع الثاني.
لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير
أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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تقرير المتابعة للربع األول

تقرير المتابعة الشامل للربع األول من الخطة المرحلية األولى

.34ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للهيئة العليا لألدوية:
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األنشطة في الخطة
المرحلية

األنشطة في الخطة
الشغيلية

األنشطة المطابقة مع
الخطة المرحلية

األنشطة في الخطة

المرحلية ولم تستوعبها
الجهة
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تنفيذها بالربع األول

كلي

جزئي

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1

0
األنشطة المخطط

0

األنشطة المنفذة بشكل األنشطة المنفذة بشكل األنشطة غير المنفذة

التزمت الجهة بنماذج الرصد والمتابعة إال أنها غير موقعة ومختومة باإلضافة إلى التأخير في رفع التقرير عن الموعد المحدد.
استوعبت الهيئة عدد ( )10أنشطة من الخطة المرحلية بنسبة ( )% 83بينما لم تستوعب عدد (  )2أنشطة وبفارق نسبة ( )% 17عن
الخطة المرحلية .كما انه ورد في الخطة التشغيلية ( )29نشاط وذلك نتيجة ادراج أنشطة ليس لها عالقة بالخطة المرحلية.

لم يتم تحديد الزمن لتنفيذ األنشطة بدقة بحيث يتم تحديد بداية ونهاية تنفيذ كل نشاط وإنما تحديد نسبة مئوية .ولذلك يتعذر

تحديد الموقف التنفيذي لألنشطة من حيث مؤشر اإلنجاز الزمني.
ال ينطبق المعيار على الجهة

بلغ اجمالي االنشطة قيد التنفيذ من الخطة المرحلية ( )10لم يكتمل منها أي نشاط ونسب إنجاز متفاوتة.
تقرير متابعة تنفيذ األنشطة للوزارة لم يتضمن أي مبررات عن االنحراف او معوقات لعملية تنفيذ األنشطة.
اما التقرير المالي فقد اعزى أسباب االنحراف الى إجراءات إدارية والبعض عدم توفر التمويل في بعض األنشطة.

تم الصرف المالي لألنشطة قيد التنفيذ من الخطة المرحلية فقط دون األنشطة المنفذة خارج الخطة المرحلية ( )% 13وبانحراف

مقداره ( )% 54عن مستوى التقدم في االنجاز.

لم يتم تحديد بعض بيانات خط اساس وفقا للمؤشر المحدد للنشاط بشكل يتناسب مع المؤشر.

بعض مستهدفات األنشطة لم تحدد مستهدفاتها بشكل جيد ودقيق (بالرغم انه قد وضعت بعض القيم كما يستهدفها المؤشر،
عدد أو نسبة) .وبعض المؤشرات غير متطابقة مع ما ورد في الخطة المرحلية.
حجم التأثير على المؤشرات ضعيف ومتدني جدا نظرا لتدني نسبة االنجاز

لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير
أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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تقرير المتابعة للربع األول

تقرير المتابعة الشامل للربع األول من الخطة المرحلية األولى

.35ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للهيئة العليا للمقاييس
والمواصفات وضبط الجودة :
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األنشطة في الخطة
المرحلية

األنشطة في الخطة
الشغيلية

األنشطة المطابقة مع
الخطة المرحلية

األنشطة في الخطة

المرحلية ولم تستوعبها
الجهة
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تنفيذها بالربع األول

األنشطة المنفذة بشكل األنشطة المنفذة بشكل
كلي

جزئي

األنشطة غير المنفذة

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1
2

0
األنشطة المخطط

0

التزمت الجهة بالنماذج المعتمدة والتزمت بتسليم التقارير في المواعيد المحددة مع نسبة تأخير محدودة.
خطة الجهة مكتملة ومصاغة بشكل جيد وتم استيعاب االنشطة في الخطة المرحلية باستثناء اضافة نشاط من خارج الخطة المرحلية
تم تحديد الزمن بشكل ربعي ولم يتم تحديد فترة التنفيذ شهرياً لمتابعة وقياس مستوى تحقق االنشطة بالمقارنة بالزمن
المخطط .وبلغ عدد األنشطة قيد التنفيذ خالل الربع األول ( )6أنشطة.
ال توجد جهات فرعية تتبع الهيئة

يوجد تقدم محرز في بعض األنشطة قيد التنفيذ بنسبة  % 22وسيكون لها تأثير إذا ما تم مضاعفة الجهود.
تم تحديد المعوقات وأسباب االنحراف على مستوى كل نشاط بشكل دقيق ومناسب ومنها معوقات مالية وإدارية وفنية.
تم تحديد المبالغ المنصرفة ولكنها ال تتناسب وحجم العمل المنجز حيث تمثل نسبة ( )% 0,04من المبالغ المخططة صرفها في الربع
االول مع مالحظة أنه لم يتم توزيع عملية الصرف على المستوى الربعي.

تم تحديد بيانات خط اساس دقيقة لمعظم المؤشرات في تقرير المتابعة وتم تحديد مستهدفات بشكل دقيق لعدد من مؤشرات

األنشطة وباإلمكان المقارنة بين القيمة المحققة والقيمة المستهدفة لكل مؤشر.

هناك تأثير على المؤشرات في حالة االلتزام بمؤشرات األنشطة الواردة في الخطة المرحلية واالهتمام في انجازها في الفترة

القادمة .واستكمال األنشطة التي لم تتضمنها التشغيلية وهي من مهام الوزارة في الخطة المرحلية.

لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير

أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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تقرير المتابعة للربع األول

تقرير المتابعة الشامل للربع األول من الخطة المرحلية األولى

.36ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لصندوق تنمية المهارات:

5

1

1

1

1
0

األنشطة في الخطة
المرحلية

األنشطة في الخطة
الشغيلية

األنشطة المطابقة مع
الخطة المرحلية

األنشطة في الخطة
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األنشطة المخطط تنفيذها األنشطة المنفذة بشكل

الجهة

بالربع األول

كلي

األنشطة المنفذة بشكل
جزئي

األنشطة غير المنفذة

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1

0

0

التزمت الجهة ببعض النماذج مع نقص في بعض البيانات المطلوبة باإلضافة إلى إدراج قيمة المستهدفات وقيمة المؤشر بشكل
غير صحيح.

لم تستوعب الجهة االنشطة في الخطة المرحلية حيث ان جميع االنشطة الواردة في الخطة التشغيلية غير مطابقة.
كما أن خطة وتقارير الجهة لم تشير إلى دورها في تنفيذ األنشطة التي هي جهة مشاركة فيها أو ممول لها وعددها ( )13نشاط
في الخطة المرحلية.

األنشطة الواردة في الخطة التشغيلية غير مطابقة للخطة المرحلية ولم يتم تحديد الجدول الزمني بدقة ويتعذر تطبيق هذا المعيار

على الجهة.

اليوجد تقدم محرز كون االنشطة في خطة وتقارير الجهة ألنشطة خارج الخطة المرحلية.
ال ينطبق المعيار على الجهة.
لم يتم تحديد المعوقات بشكل واضح وال توجد مبررات منطقية لعدم قيام الجهة بواجبها في عملية التنفيذ.
التكلفة المخططة إلنجاز نشاط واحد ( )364مليون ريال كلها اندرجت في المسوحات والتنسيق وهذا النشاط من خارج الخطة
المرحلية.

التوجد بيانات خط اساس وقيمة مستهدفة لكل مؤشر في الخطة التشغيلية وتم تحديدها في التقارير بشكل غير دقيق .ولم

تحقق الجهة نسبة إنجاز فعلي في أي مؤشر حتى يتم المقارنة بين المحقق والمستهدف.

ال يوجد تأثير لعدم تنفيذ أي نشاط من أنشطة الخطة المرحلية.

لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات التنفيذية والتدابير المتخذة لتذليل
أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها.
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تقرير المتابعة الشامل للربع األول من الخطة المرحلية األولى

.37ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لألمانة العامة لرئاسة الوزراء:
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األنشطة المخطط

الجهة

تنفيذها بالربع األول

األنشطة المنفذة
بشكل كلي

األنشطة المنفذة األنشطة غير المنفذة
بشكل جزئي

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1

0

تم االلتزام بنماذج الرصد والمتابعة جزئياً ولم يتم استكمال كافة البيانات المطلوبة منها وخصوصاً نموذج التقرير الفني.
استوعبت الخطة التشغيلية عدد ( )8أنشطة وبنسبة ( )% 80من الخطة المرحلية واغفلت ( )2أنشطة فيما تم اضافة عدد ( )5انشطة
من خارج الخطة المرحلية.

لم يتم تحديد الزمن بدقة (بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط) ولذلك يتعذر تصنيف األنشطة وتحديد نسبة االنجاز الزمني بالمقارنة

بين المنفذ والمخطط وذلك يقتضي إعادة تصويب الخطة وتزمين عملية التنفيذ شهرياً وربعياً .
ال ينطبق المعيار على الجهة.

اليوجد تقدم محرز وهناك عدد من االنشطة بحسب تقرير الرصد وردت ان التنفيذ جاري وعددها ( )4فيما لم يتم توضيح ماهي
االنشطة التي تم االكتمال من تنفيذها حيث لم يتم تعبئة نموذج تقرير المتابعة.

أوضح التقرير أن أهم المعوقات عدم توفر التمويل الالزم لتنفيذ األنشطة
ورد في تقرير الجهة عدم توفر تمويالت لتنفيذ االنشطة.

ال توجد بيانات خط اساس دقيقة وقيمة مستهدفة لكل مؤشر ولم يوضح تقرير المتابعة نسبة اإلنجاز الفعلي لكل نشاط وبالتالي
صعوبة قياس األداء والمقارنة بين القيمة المحققة والقيمة المستهدفة.

ال يوجد تأثير على تحقيق المؤشرات نظراً لعدم تحديد نسبة اإلنجاز في األنشطة التي هي قيد التنفيذ
لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير
أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها.
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أعدت السلطة القضائية خطتها المرحلية األولى 2019-2020م في وقت مبكر مقارنة بالجهات األخرى
وتمت عملية المراجعة لالتساق والموائمة لخطة السلطة القضائية من الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم
وإجراء التعديالت المناسبة عليها .ودشنت السلطة القضائية عملية التنفيذ بعد إقرار الخطة من مجلس
القضاء األعلى واعتمادها من رئيس المجلس السياسي وتدشين تنفيذ الخطة المرحلية األولى.
وعند صدور الخطة المرحلية األولى ونشرها في شهر مارس في الموقع االلكتروني للرؤية الوطنية
تبين أن الخطة المرحلية األولى لم تتضمن سوى ( )105نشاط للسلطة القضائية فقط .ومن خالل
المراجعة للخطط التشغيلية للجهات التابعة للسلطة القضائية وتقارير المتابعة للربع األول اتضح أن إعداد
الخطط التشغيلية والبدء بعملية التنفيذ وإعداد تقارير الربع األول تم بناء على خطة السلطة القضائية
السابقة وليس في ضوء األنشطة المخططة للسلطة القضائية في الخطة المرحلية فقط.
ً
ونظرا ألن هذه اإلشكالية ما تزال قيد الدراسة لدى األطر الرئيسة لقيادة الرؤية فإن هذا التقرير يقتصر
على األنشطة الخاصة بالسلطة القضائية والمدرجة في الخطة المرحلية األولى فقط.

أوال :خالصة إحصائية بتوزيع األنشطة على هيئات وجهات السلطة القضائية والموقف التنفيذي لها:
ً
اسم الجهة
عدد األنشطة في الخطة المرحلية

األمانة

النيابة

العامة لمجلس
القضاء

وزارة

العامة

العدل

هيئة

التفتيش

القضائي

المحكمة
العليا

المعهد
العالي

للقضاء

االجمالي

39

28

17

15

5

1

105

% 37.14

% 26.67

% 16.19

% 14.29

% 4.76

% 0.95

% 100

عدد األنشطة في الخطة التشغيلية للجهة

70

130

86

32

37

53

408

عدد األنشطة المطابقة مع الخطة المرحلية

25

25

13

9

5

1

78

عدد األنشطة المخطط تنفيذها بالربع األول

15

22

8

8

5

1

59

االنشطة المنفذة كلياً

0

0

1

0

0

0

1

االنشطة المنفذة جزئيا /جاري التنفيذ

6

8

7

6

3

0

30

% 25.42

% 37.29

% 13.56

% 13.56

% 8.47

% 1.69

% 100

9

14

0

2

2

1

28

% 11.86

% 7.08

% 5.58

% 4.88

% 3.39

% 0.00

% 32.80

% 17.95

% 14.93

% 19.35

% 19.20

% 40.00

% 0.00

% 18.54

نسبة أنشطة الجهة الى الخطة المرحلية ككل

نسبة أنشطة الجهة الى اجمالي أنشطة
السلطة القضائية الربع األول

عدد األنشطة غير المنفذة
نسبة مساهمة الجهة في تنفيذ أنشطة

الربع األول

متوسط نسبة االنجاز الى انشطة الخطة

المرحلية للجهة

نسبة مساهمة الجهة في انجاز خطة المرحلة

االولى

% 4.78

% 5.75

% 3.23

% 2.22

% 2.56

% 0.00

% 18.54

* الجدول يوضح نتائج المتابعة لمستوى التقدم المحرز في أنشطة السلطة القضائية المدرجة في الخطة المرحلية وال يشمل بقية
أنشطة خطة السلطة القضائية للمرحلة األولى
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ً
ً
وفقا للنماذج المعتمدة
ثانيا :مدى استكمال الخطط التشغيلية واستيفاء كافة بياناتها

أ .مستوى استيعاب السلطة القضائية والجهات التابعة لها لألنشطة الموكلة لها في الخطة المرحلية:

105

إجمالي عدد األنشطة

78

في الخطة المرحلية المسندة

للسلطة القضائية والجهات التابعة لها

27

إجمالي عدد األنشطة

المطابقة في الخطط التشغيلية
مع الخطط المرحلية

إجمالي عدد األنشطة

لم تتضمنها الخطط التشغيلية

للجهات التابعة للسلطة القضائية

مدى استيعاب السلطة القضائية والجهات التابعة لها لألنشطة المسندة لها في الخطة المرحلية
يوضح هنا الشكل مدى استيعاب السلطة القضائية والجهات التابعة لها لألنشطة المسندة لها في
الخطة المرحلية ومن خالل المقارنة لنتائج المراجعة للخطط التشغيلية لهيئات وأجهزة السلطة القضائية
فأن عدد األنشطة في الخطة المرحلية المسندة للسلطة القضائية والجهات التابعة لها هي “”105
ً
نشاطا فقط فيما لم تستوعب “ ”27نشاط مما يعني أن
نشاط استوعبت منها خطط الجهات “”78
“ ”27نشاط لن يتم تنفيذها في حال لم يتم سرعة استيعابها مما سيؤثر على مستوى تنفيذ الخطة
المرحلية فيما يتعلق بما تضمنته الخطة المرحلية األولى فقط وال يشمل ذلك بقية أنشطة السلطة
القضائية الجاري تنفيذها والتي ما تزال قيد الدراسة والمراجعة بشأن استيعابها في الخط المرحلية
األولى.
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ب .مستوى دقة صياغة خطط الجهات واستيعابها لعناصر المتابعة والتقييم:
تعد عملية التخطيط التشغيلي أهم المراحل في العملية التخطيطية باعتبارها جسر االنتقال نحو تنفيذ
الرؤية وخططها المرحلية .وتكشف نتائج المراجعة للخطط التشغيلية لجهات السلطة القضائية الست
خطورة ضعف الخطط التشغيلية للجهات وتدني مستوى األداء التخطيطي بما ينعكس على القدرة
ً
وفقا لمنهجية الرؤية
على التنفيذ ويخل بمنهجية التخطيط ويوجد حلقة مفقودة في مستويات التخطيط
ويضعف من مستوى المتابعة والتقييم وقياس مسار التقدم مما يعني أن منهجية التخطيط واألداء
التي تعتمده الرؤية ما تزال غير مستوعبة ومفهومة لدى معظم الجهات .كما أن عجز بعض الجهات عن
إعداد خطط تشغيلية مكتملة وتحديد متطلبات وإجراءات تنفيذ األنشطة والمشاريع يضع تساؤل جدي
وحقيقي حول قدرة تلك الجهات على تنفيذ خططها.

خطط مكتملة

ً
جزئيا

خطط مكتملة

مكتملة

الجهات التي قدمت خطط

الجهات التي قدمت خطط

خطط غير

0

3

3

الجهات التي لم تحدد اإلجراءات

تشغيلية مكتملة اإلجراءات

تشغيلية مكتملة جزئياً ومحدد

التنفيذية لألنشطة بدقة وزمن

فيها زمن التنفيذ بدقة

والمؤشرات والنتائج المستهدفة

في خططها التشغيلية ولم

بشكل جزئي

المستهدفة بدقة

التنفيذية لألنشطة ومحدد
والمؤشرات والنتائج
المستهدفة

فيها زمن التنفيذ بدقة

واإلجراءات التنفيذية لألنشطة

بداية ونهاية تنفيذ األنشطة
تحدد المؤشرات والنتائج

تقييم خطط الجهات من حيث توفر عناصر المتابعة والتقييم فيها
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ج .مستوى التزام الجهات بتحديد التكلفة المالية ومصادر التمويل:

عدد الجهات التي قدمت

خطط تشغيلية ومحدد

عدد الجهات التي لم

فيها التمويل ومصادر

تحدد التمويل ومصادر

تمويل األنشطة بشكل

التمويل

جزئي

3

1

2
عدد الجهات التي قدمت خطط
تشغيلية مكتملة ومحدد فيها

التمويل ومصادره مع تقسيم
تقييم عملية الصرف وفق
الجدول الزمني

شكل يوضح مستوى التزام الجهات بتحديد التكلفة المالية ومصادر التمويل
في هذا الجانب لوحظ أن التكلفة المالية المحددة ألنشطة السلطة القضائية المدرجة في الخطة
المرحلية معظمها تم تحديدها بصورة مناسبة واتسمت بعدم المبالغة مقارنة بالجهات األخرى .إال ان
نتائج المراجعة للخطط التشغيلية للسلطة القضائية كشفت أن عدد من الجهات لم تستوفي كافة
البيانات في الجانب المالي.
ولهذا فإن إن عدم استيفاء البيانات المالية وعدم تحديد بعض الجهات التكلفة المالية لكل نشاط ومصدر
ً
ً
مهما في
مكونا
التمويل في خططها التشغيلية يكشف حجم الخلل في األداء التخطيطي مما يعني أن
الخطة غير متوفر ويفقد الخطة أهميتها وإلزاميتها باعتبار أن كل ما يوضع في الخطة هو ملزم تنفيذه
من قبل الجهات كما أن غياب هذا المكون الهام يؤدي إلى تعثر أغلب المبادرات واألنشطة لعدم تحديد
التكلفة والجهة الممولة .مما يقتضي سرعة حشد التمويالت ووضع حلول ومعالجات سريعة لهذا الجانب
بما يحقق إلزامية تنفيذ مبادرات وأنشطة الخطة.
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ً
ثالثا :نتائج المتابعة لمستوى التقدم المحرز في تنفيذ الخطة المرحلية للسلطة القضائية
.1ملخص احصائي  :بالموقف التنفيذي ألنشطة الجهات التابعة للسلطة القضائية نهاية الربع األول
2020م
األمانة

اسم الجهة

النيابة

العامة لمجلس
القضاء

عدد األنشطة في الخطة المرحلية

وزارة

العامة

العدل

هيئة

التفتيش

القضائي

المحكمة
العليا

المعهد
العالي

للقضاء

االجمالي

39

28

17

15

5

1

105

% 37.14

% 26.67

% 16.19

% 14.29

% 4.76

% 0.95

% 100

عدد األنشطة في الخطة التشغيلية للجهة

70

130

86

32

37

53

408

عدد األنشطة المطابقة مع الخطة المرحلية

25

25

13

9

5

1

78

14

3

4

6

0

0

27

15

22

8

8

5

1

59

% 25.42

% 37.29

% 13.56

% 13.56

% 8.47

% 1.69

% 100

االنشطة مكتملة التنفيذ

0

0

1

0

0

0

1

االنشطة المنفذة جزئيا /جاري التنفيذ

6

8

7

6

3

0

30

عدد األنشطة غير المنفذة

9

14

0

2

2

1

28

% 11.86

% 7.08

% 5.58

% 4.88

% 3.39

% 0.00

% 32.80

% 17.95

% 14.93

% 19.35

% 19.20

% 40.00

% 0.00

% 18.54
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عدد االنشطة الواردة في الخطة المرحلية
ولم تستوعبها بعض الجهات

عدد األنشطة المخطط تنفيذها بالربع األول
نسبة أنشطة الجهة الى اجمالي أنشطة
السلطة القضائية الربع األول

نسبة مساهمة الجهة في تنفيذ أنشطة

الربع األول

متوسط نسبة االنجاز الى انشطة الخطة

المرحلية للجهة

نسبة مساهمة الجهة في انجاز خطة المرحلة

االولى

% 32.80
نسبة مساهمة الجهة في
إنجاز األنشطة إلى إجمالي

انشطة الربع األول للخطة

المرحلية للسلطة القضائية

% 4.78

% 5.75

% 3.13

% 2.74

% 2.56

% 0.00

نسبة مساهمة الجهة في

اسم الجهة

تنفيذ أنشطة الربع األول

األمانة العامة لمجلس القضاء

% 11.86

وزارة العدل

% 5.58

النيابة العامة

% 7.08

هيئة التفتيش القضائي

% 4.88

المعهد العالي للقضاء

% 0.00

المحكمة العليا
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% 18.54

نسبة مساهمة الجهة في

اسم الجهة

تنفيذ أنشطة الربع األول

األمانة العامة لمجلس القضاء

% 5.75

مدى مساهمة الجهات في

وزارة العدل

% 3.13

للسلطة القضائية:

المحكمة العليا

انجاز خطة المرحلة االولى

% 4.78

النيابة العامة

هيئة التفتيش القضائي

% 2.74

المعهد العالي للقضاء

% 0.00

% 2.56

نسبة مساهمة الجهة في انجاز خطة المرحلة االولى للسلطة القضائية
6.67%

7.00%
6.00%
5.00%

3.98%

4.00%

3.13%

2.74%

3.00%

1.90%

2.00%
1.00%

0.00%
المعهد العالي المحكمة العليا
للقضاء

0.00%
هيئة التفتيش
القضائي

وزارة العدل

92

النيابة العامة
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ً
رابعا :قياس كفاءة آلية وإجراءات إدارة التنفيذ وعملية الرصد والمتابعة في الوحدة الفنية بالقضاء :

تفرض طبيعة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والخطط االستراتيجية المرحلية والخطط
التشغيلية المنبثقة عنها بشموليتها وتنوعها وحجم أهدافها المنشودة تنوع المعنيين بإدارتها من حيث
عملية التخطيط وضمان اتساق الخطط مع غايات وأهداف الرؤية الوطنية وكذلك من حيث إدارة التنفيذ
وعملية المتابعة والتقييم أو على مستوى االختصاص والمستويات والجهات المركزية والفرعية مما
يقتضي مراجعة مستوى األداء لألطر التنظيمية للرؤية والجهات المنفذة للخطة والتأكد من كفاءة عملية
الرصد والمتابعة ودعم عملية التنفيذ ومن ذلك اإلجراءات والتنبيهات التي تم اتخاذها تجاه ما كشفته
تقارير الرصد والمتابعة الشهرية والربعية وآلية جمع البيانات وتصنيفها والتحقق منها وضمان جودتها
وتوفير تغذية راجعة لكل جهة .وبهدف تحقيق الموضوعية لعملية القياس تم اعتماد “ ”7سبعة معايير
ً
وفقا لما يلي:
موحدة وتنفيذ عملية المراجعة وتحليل النتائج
معايير قياس أداء عملية الرصد والمتابعة لدى األطر الرئيسية لمنظومة الرؤية
المعيار

التقييم

• ال تتوفر لدى الوحدة أدلة ومنهجيات خاصة بها ويتم العمل وفق وثيقة الموجهات االرشادية وآلية
مراجعة الخطط ودليل تشكيل الوحدات التنفيذية التعميمات والنماذج للخطط التشغيلية وتقارير
المتابعة الصادرة عن المكتب التنفيذي باإلضافة إلى اآللية المشتركة للمتابعة والتقييم المعدة

توفر أدوات ومنهجيات العمل

من الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم ولكنها غير كافية وال تفي بالغرض ومن المهم جداً إعداد أدلة
العمل ووضع المعايير والقواعد واآلليات الفنية واإلدارية التي تراعي خصوصية السلطة القضائية
واحتياجاتها والالزمة لعمل الوحدات التنفيذية كأولوية نظراً الن وجود المعايير واالدلة ضمانة أساسية
لتنفيذ الرؤية الن غيابها سيؤدي إلى االجتهادات الخاطئة كبديل عن المنهجية المحددة في االلية
التنفيذية .مع اإلشارة هنا إلى قلة عدد العاملين مع الوحدة الفنية بالقضاء.

• يمثل هذا المجال أبرز جوانب الخلل في األداء نظراً لجوانب القصور واألخطاء التي وردت في الخطط
التشغيلية للجهات باعتبارها األساس العملي لضمان تنفيذ الخطة المرحلية واألساس الذي تقوم
مراجعة الخطط التشغيلية والتأكد
من كفاءة الخطط واتساقها
وشمولها لعناصر المتابعة
والتقييم

عليه عملية المتابعة والتقييم حيث لم يتجاوز عدد الخطط المطابقة من حيث األنشطة للخطة
المرحلية سوى «

« خطة أما لناحية المضمون واكتمال كافة بيانات الخطة التشغيلية فلم تتجاوز «

« خطط فقط.
• ونؤكد هنا على ضرورة االهتمام بالخطط التشغيلية باعتبارها جسر االنتقال نحو تطبيق الرؤية
الوطنية وخططها المرحلية على أرض الواقع وتحديد اإلجراءات التفصيلية لكيفية عملية التنفيذ مع
تحديد الزمن والمؤشرات والمستهدفات بما يمكن من المتابعة والتقييم في عملية التنفيذ.
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المعيار
وجود خطة عمليات تنظم أعمال
الجهة لرصد ومتابعة مستوى
التقدم المحرز

التقييم

• يتضح عدم وجود خطة عمليات تنظم اعمال الوحدة الفنية بالسلطة القضائية في اإلدارة الفنية
والتنسيقية لمستوى تنفيذ الخطط وكذلك خطة الرصد والمتابعة بما يسمح برصد ومتابعة
مستوى التقدم المحرز في الخطة وفق مسارها والتحقق من اسباب االنحراف عن اهدافها
أوال بأول وذلك يؤدي بهدر الجهود واالمكانيات واالنحراف
تمهيدا التخاذ الخطوات الالزمة للتصحيح ً

عن النتائج المستهدفة ويفقد األهمية والدور للمكونات الرئيسية لمنظومة الرؤية والغرض من
إنشائها.

• ضعف آلية التحقق من البيانات الواردة في تقارير الجهات ووجود تناقض بين بعض التقارير الفنية
التحقق من بيانات تقارير المتابعة
ومستوى جودتها وتكاملها

والمالية الواردة من الجهات .كما أن نقص البيانات يعيق وجود متابعة صحيحة عالوة على خطورة
بناء التقارير على معلومات خاطئة وكذا من المهم جداً تجويد عملية المتابعة لدى الجهات نظراً ألن
لتقرير الوحدة الفنية بالسلطة القضائية.

• يتضح من التقرير وجود إشكالية في اإلدارة الفنية والتنسيقية تجاه ادارة تنفيذ المبادرات
التنسيق لتنفيذ المبادرات

المشتركة ودور الجهات الشريكة فيها مما أدى لتعثر تنفيذ بعض المبادرات المشتركة وهدر الجهود

واألنشطة المشتركة وتحقيق

واالمكانيات وهذا يكشف حجم الخلل في آلية إسناد وإدارة المبادرات وعدم الفهم آللية تنفيذ

تكامل الجهود وتظافرها

المبادرات المشتركة وأهمية قيام الوحدة الفنية والوحدات التنفيذية في الجهات بتجاوز القصور

مستوى التفاعل مع الوحدة الفنية
واتخاذ اإلجراءات المناسبة تجاه
تقاريرها ومالحظاتها

في هذا الجانب بشكل عاجل.
• حجم التفاعل عالي جداً في موافاة الوحدة بالبيانات والمعلومات وكذلك في ما يتعلق بالعمل
بالتوصيات والمالحظات ذات العالقة بالخطة المرحلية ونتائج المتابعة.
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ً
خامسا :نتائج المراجعة لتقرير المتابعة الربعي األول الصادر عن الوحدة الفنية بالسلطة القضائية
تتمثل أهمية تقارير المتابعة الشهرية أو الربعية أو السنوية في أنها تعبر عن األداء في صورة كمية
يسهل فهمها وتقديمها لمتخذ القرار والجهات المعنية كتغذية راجعة ،وقياس مستوى التقدم المحرز
ومعرفة التحسن أو التراجع في األداء بما يحقق دعم أداء الرؤية ودعم اتساق العمل وتجويد األداء ولذا
فقد حرصت الوحدة الفنية على مراجعة تقارير المتابعة الواردة من األطر التنظيمية الرئيسية للرؤية
وفق معايير واضحة وموحدة والتأكد من طبيعة البيانات ووضوح قواعد احتساب عملية التنفيذ وااللتزام
باتباعها مع اإلشارة هنا إلى اننا حرصنا على مالئمة معايير التقييم ما أمكن للظروف المصاحبة التي
عملت فيها األطر التنظيمية والتنفيذية للرؤية وأجهزة الدولة بشكل عام.
معايير وتقييم تقارير المتابعة صادرة عن األطر الرئيسة لمنظومة الرؤية
المعيار

معايير وتقييم تقارير المتابعة
صادرة عن األطر الرئيسة
لمنظومة الرؤية

التقييم

• تم تقسيم التقرير بشكل مناسب إال أن الملخص التنفيذي يفتقد للتسلسل المنطقي وال يقدم
صورة كافية عن محتوى التقرير وأهم مخرجاته .ولم يتضمن قائمة باألنشطة التي اكتمل تنفيذها
واألنشطة المنفذة جزئياً وغير المنفذة.

• ال توجد منهجية واضحة في عملية المتابعة كما ال توجد معايير واضحة لتقييم مستوى تفاعل
الجهات واستجابتها للترتيبات اإلدارية والفنية الالزمة لتنفيذ الخطة المرحلية ما يعني أن ما تضمنه
التقرير هو أقرب لالنطباعات ولم يعتمد على معايير محددة.
• المنهجية المتبعة في التقرير بشان الموقف التنفيذي ألنشطة الخطة للعام 2020م بنهاية الربع

أهداف التقرير ومنهجية إعداده

االول غير واضحة وليست محددة بدقة واالصل انها تشمل اربع حاالت هي (لم يبدا – تحضيري
–تنفيذي – مكتمل ) وكذلك الحال لتصنيف االنشطة من حيث توافقها مع الجدول الزمني بنهاية
الربع االول وهي على ثالث حاالت هي ( انشطة متوافقة مع الجدول الزمني – أنشطة متأخرة
 أنشطة متقدمة).• لم يتم االلتزام باآللية المشتركة للمتابعة والتقييم للخطة المرحلية واالستفادة من النماذج
واإلجراءات الوارد فيها.

• لم يتضمن التقرير مراجعة شاملة وتحليل لمؤشرات األداء وفق بيانات كل مؤشر ولذا يصعب
مراجعة وتحليل مؤشرات األداء
بالمقارنة مع بيانات سنة األساس
والقيم المستهدفة

شمول التقرير لقياس أداء الجهات
على المستوى المؤسسي
والتخطيطي

قياس مستوى التقدم المحرز بالمقارنة بين المستهدف والمحقق.
• آلية احتساب نسبة اإلنجاز الفعلي وتحديد نسبة االنحراف في عملية التنفيذ في التقرير غير
واضحة وهذا ال يساعد على معرفة نسبة االنحراف بشكل حقيقي وواقعي وال يساعد في تقديم
التوصيات المناسبة لتجاوز المعوقات وتصحيح مسار الخطة .وذلك يتطلب استخدام منهجية عملية
دقيقة الحتساب نسب التنفيذ وفق اآللية المعممة من الوحدة الفنية.
• مستوى شمول التقرير وتغطيته لقياس األداء على المستوى التخطيطي والمؤسسي بشكل
محدود ودن معايير واضحة.
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المعيار
الموقف التنفيذي ألنشطة الخطة
من حيث نسب اإلنجاز الفعلي
بنهاية الربع األول ومستوى
التقدم المحرز فيها
تصنيف األنشطة من حيث
توافقها مع الجدول الزمني نهاية
الربع األول

التقييم

• أوضح التقرير ان عدد من األنشطة المتعلقة بالسياسات واألدلة والدراسات أنجزت بشكل كلي او
جزئي فيما كشفت عملية والتحليل ان عدداً منها ما يزال لدى الجهات في مراحل التحضير االولي
ولم يتضمن التقرير تصنيف وتحديد واضح للموقف التنفيذي إلجمالي التشريعات كالتالي ((مرحلة
االعداد لدى الجهة – مرحلة الصياغة والمراجعة لدى وزارة الشؤون القانونية – مرحلة المناقشة لدى
مجلس القضاء أو مجلس الوزراء – مرحلة المناقشة لدى مجلس النواب -صدر ).

• لم يتضمن التقرير تحديد دقيق الموقف التنفيذي لألنشطة ومستوى التقدم المحرز فيها ،وفق
المخطط الزمني في الربع األول ،وتحديد األنشطة المتوافقة مع الجدول الزمني أو المتأخرة عنه
أو المتقدمة له.

• لم يتضمن التقرير تحديد دقيق وتحليل للتحديات التي قد تؤدي الى اعاقة تنقيذ بعض مبادرات
وأنشطة الخطة او حرفها عن مسارها.

تشخيص وتحليل تحديات
وصعوبات التنفيذ

• تصنيف التحديات التي تواجه عملية تنفيذ األنشطة في التقرير غير واضحة وليست مصنفة وفق
طبيعة تحديات التنفيذ في منهجيات متابعة الخطط فالتحديات الرئيسية المعروفة تشمل التحديات
التالية (ادارية -رقابية -مالية -فنية – تشريعية  -أخرى) كما ان التقرير لم يحدد عدد ونوع ونسبة كل
تحدي.

• لم يوضح التقرير الموقف المالي للخطة نهاية الربع األول و الفارق بين التكلفة المخططة والمنفقة
خالل الربع األول.
• هناك عدد من األنشطة واإلجراءات التنفيذية لها التي يجب أن تقوم بها الجهات بدون تمويل
تحديد نسبة االنفاق المالي على
أنشطة الخطة بنهاية الربع األول

موازناتها التشغيلية وأنشطتها االعتيادية.
• لم يوضح اإلجراءات المتخذة من الجهات لحل مشكلة التمويل والتنسيق والمتابعة للجهات ذات
العالقة.
• يتضح من تقارير بعض الجهات من خالل المقارنة بين القيمة المحققة للنشاط ونسبة االنفاق من
مثال القيمة المحققة مع نسبة
المخطط واإلنجاز الزمني وجود تناقض واختالف حيث ال تتناسب
ً
الصرف واالنفاق المالي.

• مستوى استخالص النتائج وعرضها جاء مناسباً في التقرير إال أنه لم يتضمن تفسير النتائج ولذلك
استخالص النتائج واالستنتاجات
وتقديم التوصيات المناسبة

فأن مساهمة التقرير في تحقيق االهداف المرجوة منه في دعم تنفيذ انشطة الخطة متواضعة
مما يقلل من دور المتابعة في توظيف آلياتها ومخرجاتها في انجاز مبادرات وانشطة ومستهدفات
الخطة مما يقتضي اهمية وجود معلومات دقيقة عن التنفيذ .واستخالص نتائج واستنتاجات
وتقديم توصيات موضوعية.
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ً
سادسا :نتائج المتابعة لألداء المؤسسي والتخطيطي للجهات التابعة للسلطة القضائية:
يمثل الجانب المؤسسي والجانب التخطيطي حجر الزاوية في عملية المتابعة الدورية لقياس أداء الجهات
لرصد مستوى التقدم المحرز في تنفيذ أهداف ومبادرات وأنشطة الخطة ولذا كان ال بد من وضع معايير
واضحة ومحددة لقياس األداء في هذا المجال لمعرفة مدى تقدم العمل ونوعية األعمال المنجزة ومدى
تناسبها مع تطلعات الخطة ومدى اقتراب النتائج المحققة من النتائج المستهدفة ومعرفة اإلجراءات التي
اتخذتها األطر الرئيسية للرؤية في متابعة عمل الوحدات التنفيذية وتقييم أدائهم وإنجازاتهم والتدابير
المتخذة لتصويب األداء وتوجيهه بما يخدم أهداف الخطة .وتحديد المشاكل والمعوقات التي تواجه
ً
أوال بأول
التنفيذ وسبل حلها وتحديد العوامل المؤثرة على كفاءة التنفيذ
نظرا ألن عدم حل المشاكل ً

يتسبب بإرباك مراحل التخطيط ويمنح الجهات فرصة للتنصل عن التزاماتها.

وذلك بهدف دعم أداء الرؤية وتحقيق اتساق العمل مع اإلشارة إلى استخدام المنهج الوصفي في
عرض نتائج المراجعة بما يحقق الفائدة والتعلم ويرشد الجهات لما هو مطلوب منها لتجويد األداء حيث
ً
بعيدا عن
تعتمد عملية قياس األداء على ( )11معيار بما يحقق لعملية القياس الموضوعية والمصداقية
ً
وبعيدا عن تصيد األخطاء .وقد حرصنا على مالئمة معايير القياس للظروف المصاحبة
التجميل والمبالغة
التي عملت فيها مؤسسات وأجهزة الدولة ومالئمتها للبيئة اإلدارية والمؤسسية في بالدنا وعلى النحو
التالي:
المعايير التي اعتمدت عليها عملية المراجعة لنتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للجهة
المعيار

رقم المعيار

االلتزام بنماذج تقارير الرصد والمتابعة ومواعيد تسليم التقارير

1

استيعاب الخطة التشغيلية لجميع انشطة الخطة المرحلية المسندة الى الجهة كمنفذ رئيسي

2

شمول الخطة والتقرير للجهات الفرعية التابعة للجهة

4

تصنيف الموقف التنفيذي لألنشطة من حيث توافقها مع الجدول الزمني نهاية الربع األول

3

مستوى التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة نهاية الربع األول

5

حجم االنفاق المالي بالمقارنة مع المخطط وحجم اإلنجاز الفعلي

7

تشخيص التحديات وتحديد المعوقات وأسباب االنحراف
مقارنة القيمة الفعلية المحققة للمؤشر مع بيانات سنة االساس والقيمة المستهدفة
حجم تأثير التقدم المحرز في تحقيق المؤشرات المستهدفة
دور قيادة الجهة والوحدة التنفيذية في متابعة التنفيذ وتذليل الصعوبات والمعوقات
مساهمة الجهة في تنفيذ المبادرات واألنشطة التي هي جهة مشاركة في تنفيذها
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 .1ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة العدل:

8

86

7

17

13

عدد األنشطة في

عدد األنشطة في

الخطة المرحلية

الخطة الشغيلية للجهة

4

1

عدد األنشطة المطابقة عدد االنشطة الواردة
مع الخطة المرحلية

0

في الخطة المرحلية

عدد أالنشطة المخطط االنشطة المكتملة

ولم تستوعبها بعﺾ

تنفيذها بالربع األول

الجهات

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

بشكل جزئي

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1

األنشطة المنفذة

األنشطة غير منفذة

النماذج مختلفة عن المحددة والمعتمدة وأيضا بعضها غير موقعة ومختومة وغير مستوفية لكافة البيانات المطلوبة.
استوعبت الخطة التشغيلية للوزارة معظم األنشطة الواردة في الخطة المرحلية باستثناء ( )4أنشطة .فيما تضمنت "

" نشاط

من خارج الخطة المرحلية ومعظمها من أنشطة خطة السلطة القضائية للمرحلة األولى.

لم يتم تحديد زمن تنفيذ االنشطة بشكل دقيق (بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط) وبالتالي صعوبة الرصد والمتابعة وقياس

لمستوى تقدم االنجاز الزمني في عملية التنفيذ .وتصنيف األنشطة من حيث توافقها أو تأخرها عن الجدول الزمني.

لم تتضمن الخطة والتقارير أنشطة خاصة بإصالح الجوانب المالية واإلدارية في بالمحاكم االستئنافية واالبتدائية بالشكل
المناسب.

حققت الوزارة متوسط نسبة تقدم جيدة في ( )6أنشطة من أنشطة الخطة المرحلية.
ذكرت التقارير المعوقات بعدم توفير االعتمادات وكذلك عدم تجاوب الجهات األخرى التي لها عالقة بتنفيذ األنشطة.
تم الصرف المالي لألنشطة غير المرحلية ( صرف ال يناسب التنفيذ كما بينه التقرير الربعي).
التوجد بيانات خط اساس دقيقة وقيمة مستهدفة لكل مؤشر وبالتالي صعوبة قياس ومقارنة القيمة المحققة مع القيمة
المستهدفة

حجم التأثير على المؤشرات متوسط نظراً لنسبة مستوى التقدم المحرز خالل الربع األول.
لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير
أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها.
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تقرير المتابعة للربع األول

تقرير المتابعة الشامل للربع األول من الخطة المرحلية األولى

 .2ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للمحكمة العليا:
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عدد األنشطة في الخطة عدد األنشطة في الخطة عدد األنشطة المطابقة مع عدد االنشطة الواردة في
الشغيلية للجهة

المرحلية

الخطة المرحلية

عدد أالنشطة المخطط

الخطة المرحلية ولم

تنفيذها بالربع األول

تستوعبها بعﺾ الجهات

3
4

بشكل جزئي

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1
2

االنشطة المكتملة

األنشطة المنفذة

األنشطة غير منفذة

النماذج مختلفة عن المحددة والمعتمدة .حيث لم تلبي كافة البيانات المطلوبة .كما انها غير موقعة او مختومة من الجهة.
استوعبت الخطة التشغيلية للمحكمة العليا

جميع األنشطة والبالغ عددها ( )5أنشطة من الخطة المرحلية.

تم تحديد زمن تنفيذ األنشطة على المستوى الربعي بشكل جيد إال أنه لم يتم تحديد زمن تنفيذ األنشطة شهرياً والبعض يفتقد
الدقة ،ومن حيث التصنيف فقد بلغ عدد األنشطة المتوافقة مع ما هو مخطط في الربع األول ( )5أنشطة منها  3أنشطة قيد
التنفيذ ونشاطان لم يبدأ تنفيذهما بعد.

تم تحديد المسؤولية الرئيسية لتنفيذ بعض األنشطة بطريقة غير مناسبة وتفتقد للدقة حيث ذكر في ذلك العمود إجراءات
التنفيذ وبالنسبة للجهة الفرعية او الجهة المشاركة في بعض األنشطة حددتها المحكمة العليا بجهات خارجية.

عدد األنشطة قيد التنفيذ في الربع األول بحسب تقرير الجهة ( )5أنشطة وبما نسبته ( )%100من األنشطة المحدد مسؤولية

5

تنفيذها في الخطة المرحلية للجهة .
متوسط التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة للربع األول حققت نسبة مقبولة إلى حد ما بالمقارنة مع الظروف الراهنة فيما هناك
نشاطين مستوى التقدم المحرز فيهما ()%0صفر.

أهم المعوقات التي تواجها عملية التنفيذ عدم توفر االعتمادات المالية لعدد نشاط واحد.

6
7
8
9
10
11

والتأخر في تنفيذ الربط الشبكي بين هيئات السلطة القضائية في حين ان مؤشر النشاط يهدف الى اعداد الية عمل إلعادة
هندسة إجراءات النظر في الطعون والفصل فيها.
بقية األنشطة لم تحدد الجهة أسباب االنحراف عن التنفيذ.
بالنظر الى مصدر التمويل لعدد أربعة أنشطة (ذاتي +حكومي ) ونشاط واحد ذاتي ومع هذا لم يكتمل تنفيذ أي نشاط.

لم يوضح تقرير الجهة صرف اية مبالغ مالية على األنشطة المرحلية قيد النفيذ حيث كان الصرف بنسبة ( )%0صفر.

ال توجد بيانات سنة األساس .و القيم المستهدفة جميعها تم تحديدها بالرقم واحد أي ان النتيجة او القيمة التي سيستهدفها
المؤشر لم تحدد وفقا لطبيعة النشاط وهذا بحسب ما جاء في تقرير الجهة لشهري (يناير – فبراير).

حجم التأثير على المؤشرات محدود نظراً لتدني نسبة اإلنجاز .ومن جهة أخرى لوجود عدد نشاطين مستوى التقدم المحرز فيها

يساوي صفر ( )%0وهما ضمن األنشطة المخطط تنفيذها في الربع األول.

أوال بأول
لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية والتدابير المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها.
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تقرير المتابعة الشامل للربع األول من الخطة المرحلية األولى

 .3ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للمعهد العالي للقضاء:

53

1
عدد األنشطة في عدد األنشطة في
الخطة المرحلية

1

1
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الخطة الشغيلية المطابقة مع الخطة الواردة في الخطة
للجهة

المرحلية

المرحلية ولم
تستوعبها بعﺾ

3
4
5
6
7
8
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11

عدد أالنشطة

االنشطة المكتملة األنشطة المنفذة األنشطة غير منفذة

المخطط تنفيذها

بشكل جزئي

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

2

0

بالربع األول

الجهات

1

1

لم يتم االلتزام والنماذج مختلفة عن المحددة والمعتمدة .حيث لم تلبي كافة البيانات المطلوبة .كما انها غير موقعة او مختومة من
الجهة كما انه لم يتوفر للجهة سوى تقرير شهر يناير.

لم تستوعب خطة المعهد التشغيلية النشاط المخصص للمعهد العالي للقضاء في الخطة المرحلية.
لم ُيحدد الزمن بشكل دقيق (بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط) فجميع األنشطة الواردة في الخطة التشغيلية تم تحديد زمن
تنفيذها (يناير – ديسمبر).

ال يوجد فروع للجهة .اما بالنسبة لتوزيع المسؤوليات الرئيسية والمشاركة لإلدارات المعنية فقد حدد المعهد جهات من خارج
الجهة.

ال يوجد اي انجاز لألنشطة المنفذة خارج الخطة المرحلية أو النشاط المخصص للمعهد في الخطة المرحلية.
تضمن تقرير شهر يناير الصعوبات والمعوقات في عدم توفير التمويالت الالزمة للتنفيذ.
لم توضح الجهة في تقاريرها أي صرف مالي لألنشطة المخطط تنفيذها للربع األول كما يظهر من خالل تقاريرها انها لم تبدأ في
التنفيذ بعد.

ال توجد بيانات سنة األساس .و القيم المستهدفة جميعها تم تحديدها بالرقم واحد أي ان النتيجة او القيمة التي سيستهدفها

المؤشر لم تحدد وفقا لطبيعة النشاط وهذا بحسب ما جاء في تقرير الجهة لشهري (يناير – فبراير).

ال يوجد تأثير على المؤشرات المستهدفة وذلك كون التنفيذ لم يبدأ في النشاط المخصص للمعهد في الخطة المرحلية.
أوال بأول
لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية والتدابير المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً
وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها.
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تقرير المتابعة الشامل للربع األول من الخطة المرحلية األولى

 .4ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للنيابة العامة:
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2
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االنشطة المكتملة

األنشطة المنفذة

األنشطة غير منفذة

بشكل جزئي

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1

0

النماذج مختلفة عن المحددة والمعتمدة .حيث لم تلبي كافة البيانات المطلوبة .عدا تقرير شهر مارس كما انها غير موقعة او
مختومة من الجهة.

استوعبت الخطة التشغيلية للجهة عدد ( )25نشاط من اجمالي ( )28نشاط مسند تنفيذها للجهة في الخطة المرحلية .باإلضافة الى

نشاطين من اصل أربعة أنشطة مشتركه في تنفيذها كجهة رئيسة مع وزارة العدل.

لم ُيحدد الزمن بشكل دقيق (بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط) .كم أن فترة تنفيذ بعض األنشطة غير منطقية ،ومن حيث توافقها
مع الجدول الزمني فان بعض األنشطة وردت في التقارير من خارج األنشطة المطابقة مع الخطة المرحلية.

لم تشمل فروع الجهة .اما بالنسبة لتوزيع المسؤوليات الرئيسية والمشاركة لإلدارات المعنية فقد حدد ت الجهة مسؤولية

التنفيذ الرئيسة داخل الجهة دون ان اتحدد المشاركة داخل الجهة ألغلب األنشطة بل وردت في بعض األنشطة جهات خارجية.

مستوى التقدم المحرز لألنشطة المخطط تنفيذها في الربع األول بنسبة متنديه والجهة بحاجة لمضاعفة الجهود لتنفيذ ما تبقى

من أنشطة الخطة خالل فترة المرحلة األولى.

تضمن تقرير النيابة العامة الصعوبات والمعوقات واسباب االنحراف التي تواجه عملية التنفيذ حددتها بعدم توفر االعتمادات المالية

لألنشطة واقترحت معالجات للصعوبات واالنحرافات .لبعض األنشطة.

نسبة الصرف المالية ال توازي مستوى اإلنجاز في تنفيذ األنشطة تظهر بانها اقل من نسبة اإلنجاز.
توجد بيانات سنة األساس لبعض األنشطة  ،اال ان تلك البيانات ضلت منفصلة كماهي في تقرير كل شهر أي ان ما تحقق في شهر
يناير يعتبر خط أساس لشهر فبراير وهكذا للفترة التي تليه وبشكل تراكمي مع القيمة عند خط األساس .

حجم التأثير ضعيف الن مستوى التقدم المحرز متدني وهناك أنشطة الزال مستوى التقدم فيها متدني.

لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير
أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها.
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تقرير المتابعة الشامل للربع األول من الخطة المرحلية األولى

 .5ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للهيئة التفتيش:
32

8
6

15
9

عدد األنشطة في
الخطة المرحلية

عدد األنشطة في

عدد األنشطة

الخطة الشغيلية للجهة المطابقة مع الخطة
المرحلية

6

2
0

عدد االنشطة الواردة
في الخطة المرحلية

عدد أالنشطة

ولم تستوعبها بعﺾ

المخطط تنفيذها

الجهات

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

بشكل جزئي

منفذة

بالربع األول

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1

االنشطة المكتملة األنشطة المنفذة

األنشطة غير

النماذج مختلفة عن المحددة والمعتمدة .حيث لم تلبي كافة البيانات المطلوبة .كما انها غير موقعة او مختومة من الجهة سوى
الخطة التشغيلية.

استوعبت الخطة التشغيلية للجهة عدد ( )9أنشطة من اجمالي ( )15نشاط.
لم ُيحدد الزمن بشكل دقيق (بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط) .من حيث توافقها مع الجدول الزمني فان بعض األنشطة وردت
في التقارير من خارج األنشطة المتطابقة مع الخطة المرحلية.

ال يوجد فروع للجهة .اما بالنسبة لتوزيع المسؤوليات الرئيسية والمشاركة لإلدارات المعنية فقد حدد ت الجهة مسؤولية التنفيذ
الرئيسة داخل الجهة دون ان تحدد المشاركة داخل الجهة ألغلب األنشطة..

 % 30مستوى تقدم محرز على مستوى األنشطة قيد التنفيذ للربع األول ولكن الزالت هناك أنشطة مستوى اإلنجاز فيها ال زال

صفر بالمائة.

تضمن تقرير هيئة التفتيش القضائي الصعوبات والمعوقات التي تواجها عملية التنفيذ حددها بعدم توفر االعتمادات المالية
ألنشطة الخطة المرحلية وتأخر بعض الجهات في تنفيذ األجزاء الخاصة بها من تنفيذ النشاط وان الخطة لم تعتمد بعد ،واسباب
االنحراف وتم وضع مقترحات ومعالجات للصعوبات واالنحرافات لبعض األنشطة.

الصرف المالي صفر ( )% 0لم يشار اليها في التقارير المرفوعة وكذلك ال يوجد النموذج المالي حيث لم توضح الجهة في تقاريرها

المبالغ المخططة للتنفيذ وأيضا لم توضح المبالغ المنصرفة.

ال توجد بيانات سنة األساس في تقرير يناير ،وذكرت لبعض األنشطة في فبراير ومارس ،اال انها ضلت منفصلة في التقريرين.
حدث تأثير على النتائج المستهدفة بشكل اقل من المتوسط.
أوال بأول
لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية والتدابير المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً
وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها.
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 .6ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لألمانة العامة بمجلس القضاء
األعلى:
70

15

9

39
25

عدد األنشطة في
الخطة المرحلية

عدد األنشطة في

عدد األنشطة

الخطة الشغيلية للجهة المطابقة مع الخطة
المرحلية

6

14

0

عدد االنشطة الواردة

عدد أالنشطة

في الخطة المرحلية

المخطط تنفيذها

ولم تستوعبها بعﺾ

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

2
3
4
5
6
7

بشكل جزئي

بالربع األول

الجهات

1

االنشطة المكتملة

األنشطة المنفذة

األنشطة غير منفذة

النماذج مختلفة عن المحددة والمعتمدة وأيضا نماذج شهر يناير مختلفة من بقية األشهر.
استوعبت الخطة التشغيلية لمجلس القضاء األعلى وأمانته العامة ( )25نشاط في الخطة التشغيلية بفارق( )14نشاط عن الخطة
المرحلية.

تم تحديد زمن تنفيذ األنشطة على المستوى الربعي بشكل جيد إال أنه لم يتم تحديد بداية ونهاية فترة زمن تنفيذ بعض األنشطة،

ومن حيث التصنيف فقد بلغ عدد األنشطة المتوافقة مع ما هو مخطط في الربع األول ( )6أنشطة وعدد األنشطة التي لم تبدا
الجهة في تنفيذها ( )9أنشطة مما يعني ترحيلها إلى الربع الثاني.

تم تحديد األنشطة وفق المنفذ الرئيسي والفرعي والجهة المشاركة في بعض األنشطة بالخطة التشغيلية.
متوسط نسبة مقبولة في التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة للربع األول.
تضمن التقرير الصعوبات والمعوقات التي تواجها عملية التنفيذ وأهمها حددها بعدم توفر االعتمادات المالية ألنشطة الخطة
المرحلية واسباب االنحراف تأخر صدور القرارات وتشكيل اللجان ووضع مقترحات ومعالجات للصعوبات واالنحرافات.

تم الصرف المالي لألنشطة التي من خارج الخطة المرحلية فيما لم يتم الصرف على األنشطة المخططة في الربع األول ضمن

الخطة المرحلية.

بيانات خط أساس المؤشر  :في تقرير يناير اغفل التقرير هذا العمود كليا  .اما في فبراير ومارس ،فحددها التقرير بـ( )%0لكل

8

المؤشرات .حيث لم يعتبر التقرير ان القيمة المحققة في شهر يناير هي تعتبر قيمة المؤشر بداية الفترة التالية والتي هي فبراير
وكذلك بالنسبة لمارس.
وجود تباين في بيانات تقارير األشهر الثالثة للربع األول وخصوصا في

سنة األساس والقيم المستهدفة والقيم المحققة

لألنشطة.

9
10
11

حجم التأثير على المؤشرات متوسط الى حدا ما .وذلك لوجود عدد خمسة أنشطة لم تبدأ الجهة في تنفيذها رغم انها ضمن

المخطط تنفيذه للربع األول.

أوال بأول
لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية والتدابير المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها.
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الهيئات واألجهزة العليا التابعة لرئاسة الجمهورية
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حجم مشاركة الهيئات واألجهزة العليا محدود ً
جدا في تنفيذ الخطة المرحلية األولى سواء من حيث عدد
األنشطة أو من حيث حجم مشاركة كل جهة بالنظر ألهمية دور هذه الهيئات واألجهزة العليا حيث لم
يتجاوز عدد األنشطة المسندة للهيئات واألجهزة العليا سوى  53نشاط فقط من أنشطة الخطة المرحلية
ً
نشاطا وإذا ما تم إدراج فريق المصالحة الوطنية ضمن هذه الفئة والذي اسند إليه
البالغ عددها 1027
ً
نشاطا .ويتناول التقرير بإيجاز عرض ألهم مضامين خطط
بتنفيذ  7أنشطة يصبح إجمالي األنشطة 60
الهيئات واألجهزة العليا والمراجعة لتقارير المتابعة وأهم النتائج والتوصيات:
.1مدى استيعاب الهيئات واألجهزة العليا لألنشطة المسندة لها في الخطة المرحلية

60

إجمالي عدد األنشطة

25

في الخطة المرحلية المسندة
للهيئات واألجهزة العليا

35

إجمالي عدد األنشطة

المطابقة في الخطط التشغيلية

مع الخطة المرحلية للهيئات

إجمالي عدد األنشطة المرحلية
لم تتضمنها الخطط التشغيلية

للهيئات واألجهزة العليا

مدى استيعاب الهيئات واألجهزة العليا لألنشطة المسندة لها في الخطة المرحلية
يوضح الشكل مدى استيعاب الهيئات واألجهزة العليا لألنشطة المسندة لها في الخطة المرحلية ومن
خالل المقارنة لنتائج المراجعة للخطط التشغيلية فقط بلغ عدد األنشطة في الخطة المرحلية المسندة
ً
ً
نشاطا فقط فيما لم تستوعب
نشاطا استوعبت منها خطط الجهات ""25
للهيئات واألجهزة العليا ""60
" "35نشاط مما يعني أن " "35نشاط لن تنفذ في حال لم يتم سرعة استيعابها في الخطط التشغيلية
مما سيؤثر على مستوى تنفيذ الخطة المرحلية.
مع اإلشارة هنا إلى أن هناك جهتين هامتين من الهيئات واألجهزة العليا األولى هي جهاز األمن والمخابرات
والثانية هي األمانة العامة لرئاسة الجمهورية لم يتم استيعابهما في الخطة المرحلية إال أنهما أعدتا خطط

ً
ً
ً
أيضا لم تعدا خططهما التشغيلية في
وجزئيا .كما أن جهتان هامتان
كليا
مكتملة ونفذتا عدد من األنشطة
ضوء الخطة المرحلية وهما الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والمجلس األعلى لتنسيق الشؤون
اإلنسانية.
كما أن وجود عدد " "95نشاط في خطط الجهات من خارج الخطة المرحلية معظمها أنشطة اعتيادية للجهات
ً
أيضا
يكشف حجم الخلل الكبير في عملية التخطيط وغياب الفهم واالستيعاب لمنهجية الرؤية ويكشف

قصور الوعي بإلزامية التخطيط باعتبار أن كل ما ورد في الخطة المرحلية هو ملزم للجهات وأن عليها القيام
بتنفيذ المبادرات واألنشطة الخاصة بها.
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 .2تقييم خطط الجهات من حيث توفر عناصر المتابعة والتقييم فيها

خطط مكتملة

فيها زمن التنفيذ بدقة
والمؤشرات والنتائج
المستهدفة

ً
جزئيا

التنفيذية لألنشطة ومحدد

خطط مكتملة

تشغيلية مكتملة اإلجراءات

مكتملة

الجهات التي قدمت خطط

الجهات التي قدمت خطط

خطط غير

0

4

2

الجهات التي لم تحدد اإلجراءات

تشغيلية مكتملة جزئياً ومحدد

التنفيذية لألنشطة بدقة وزمن

والمؤشرات والنتائج المستهدفة

في خططها التشغيلية ولم

بشكل جزئي

المستهدفة بدقة

فيها زمن التنفيذ بدقة

واإلجراءات التنفيذية لألنشطة

بداية ونهاية تنفيذ األنشطة
تحدد المؤشرات والنتائج

شكل يوضح تقييم خطط الجهات من حيث توفر عناصر المتابعة والتقييم فيها

وتكشف النتائج في هذا المجال خطورة ضعف الخطط التشغيلية للجهات وتدني مستوى األداء التخطيطي
ً
وفقا
بما ينعكس على القدرة ويخل بمنهجية التخطيط ويوجد حلقة مفقودة في مستويات التخطيط
لمنهجية الرؤية ويضعف من مستوى المتابعة والتقييم قياس مسار التقدم مما يعني أن منهجية التخطيط
واألداء التي تعتمده الرؤية ما تزال غير مستوعبة ومفهومة لدى الجهات .كما أن عجز بعض الجهات عن إعداد
خطط تشغيلية مكتملة وتحديد متطلبات وإجراءات تنفيذ األنشطة والمشاريع يضع تساؤل جدي وحقيقي
حول قدرة تلك الجهات على تنفيذ خططها ومشروعاتها.
مع أهمية اإلشارة هنا إلى أن من بين أفضل الجهات التي أعدت خطط تنفيذية للرؤية هي هيئة مكافحة
ً
رسميا
الفساد خالل مرحلة ما قبل إعداد الخطة المرحلية وأنه وبعد إقرار الخطة المرحلية األولى وتدشينها
لم تقوم الهيئة بإعداد خطة تشغيلية وفق المبادرات واألنشطة الخاصة بها في الخطة المرحلية المقرة من
المجلس السياسي األعلى.
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 .3مستوى التزام الجهات بتحديد التكلفة المالية ومصادر التمويل:

عدد الجهات التي قدمت

خطط تشغيلية ومحدد

عدد الجهات التي لم

فيها التمويل ومصادر

تحدد التمويل ومصادر

تمويل األنشطة بشكل

التمويل

جزئي

3

3

0
عدد الجهات التي قدمت خطط
تشغيلية مكتملة ومحدد فيها

التمويل ومصادره مع تقسيم
تقييم عملية الصرف وفق
الجدول الزمني

عدد الجهات التي التزمت بتحديد التكلفة المالية لعملية التنفيذ ومصادر التمويل
إن عدم تحديد معظم الجهات التكلفة المالية لكل نشاط ومصدر التمويل في خططها التشغيلية يكشف

ً
ً
مهما في الخطة غير متوفر ويفقد الخطة
مكونا
حجم الخلل الكبير في األداء التخطيطي مما يعني أن
أهميتها وإلزاميتها باعتبار أن كل ما يوضع في الخطة هو ملزم تنفيذه من قبل الجهات كما أن غياب هذا
المكون الهام يؤدي إلى تعثر أغلب المبادرات واألنشطة لعدم تحديد التكلفة والجهة الممولة .مما يقتضي
سرعة حشد التمويالت ووضع حلول ومعالجات سريعة لهذا الجانب بما يحقق إلزامية تنفيذ مبادرات وأنشطة
الخطة.
وباستثناء الهيئة العامة للزكاة تعاني معظم الهيئات واألجهزة العليا من فجوة تمويلية كبيرة في تمويل
مبادرات وأنشطة الخطة المرحلية الخاصة بها.
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أوال :نتائج متابعة تنفيذ الخطة المرحلية االولى على مستوى الهيئات واالجهزة العليا:
ً
ملخص احصائي:

اسم الجهة

عدد األنشطة في الخطة

الهيئة

المكتب

العامة

الفني

للزكاة

للحدود

الجهاز

المركزي
للرقابة

والمحاسبة

المجلس
مكتب

رئاسة

الجمهورية

الهيئة

األعلى

الوطنية

إلدارة

العليا

وتنسيق
الشؤن

لمكافحة

اإلنسانية

الفساد

الهيئة

العليا

للرقابة
على

المناقصات

المركز

الوطني

للمعلومات

والمزايدات

فريق

المصالحة

والمكونات
السياسية

األمانة
العامة

لرئاسة

الجمهورية

جهاز االمن

والمخابرات
العامة

اإلجمالي

8

1

7

4

13

13

2

5

7

0

0

60

8

1

7

4

0

0

9

5

0

94

27

155

8

1

7

4

0

0

0

5

0

0

0

25

7

1

1

1

0

0

0

0

0

21

16

47

االنشطة المكتملة

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

11

17

االنشطة المنفذة جزئياً

3

1

1

1

0

0

17

0

23

األنشطة غير المنفذة

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

5

7

% 10.59

% 2.70

% 0.38

% 0.41

% 0.00

% 0.00

% 0.00

% 0.00

% 0.00

% 0.00

% 0.00

% 37.81

المرحلية

عدد األنشطة في الخطة

التشغيلية للجهة

عدد األنشطة المطابقة مع

الخطة المرحلية

عدد األنشطة المخطط
تنفيذها بالربع األول

0

نسبة مساهمة الجهة في
تنفيذ أنشطة الربع األول
(األجهزة والهيئات العليا)
متوسط نسبة االنجاز
الى انشطة الخطة

المرحلية(األجهزة والهيئات

% 49.00

% 100.00

% 2.00

% 3.75

% 0.00

% 0.00

% 0.00

% 0.00

% 0.00

% 0.00

% 0.00

% 10.08

العليا) للجهة

نسبة مساهمة الجهة في
انجاز خطة المرحلة االولى

% 6.53

% 1.67

% 0.23

% 0.25

% 0.00

% 0.00

% 0.00

(األجهزة والهيئات العليا)
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% 0.00

% 0.00

% 0.00

% 0.00

% 10.08
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.1مدى مساهمة كل جهة من االجهزة والهيئات العليا بتنفيذ انشطة الربع االول على مستوى الخطة
المرحلية االولى للهيئات واالجهزة العليا

نسبة مساهمة الجهة في تنفيذ أنشطة

اسم الجهة

الربع األول(األجهزة والهيئات العليا)

% 10.59

الهيئة العامة للزكاة

% 2.70

المكتب الفني للحدود

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

% 0.38

المجلس األعلى إلدارة وتنسيق الشؤن
اإلنسانية

% 0.00

% 0.41

مكتب رئاسة الجمهورية

% 0.00

الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات

% 0.00

فريق المصالحة والمكونات السياسية

% 0.00

% 0.00

المركز الوطني للمعلومات

نسبة مساهمة الجهة في تنفيذ أنشطة الربع األول (األجهزة والهيئات العليا)
10.59%

2.70%

0.38%

0.41%

الهيئة العامة المكتب الفني الجهاز المركزي مكتب رئاسة
للزكاة

للحدود

للرقابة
والمحاسبة

الجمهورية

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

المجلس

الهيئة

االمانة العامة

جهاز االمن

الهيئة العليا

المركز

فريق

األعلى الدارة

الوطنية

لرئاسة

والمخابرات

للرقابة على

الوطني

المصالحة

العامة

المناقصات

للمعلومات

والمكونات

وتنسيق

العليا لمكافحة الجمهورية

الشؤن

الفساد

والمزايدات

السياسية

اإلنسانية

• لم يتم ادراج االنشطة التشغيلية لألمانة العامة لرئاسة الجمهورية كونها لم ترد في الخطة المرحلية
على الرغم من األداء الجيد االمانة العامة في تنفيذ المبادرات واالهداف واالنشطة.
• لم يتم ادراج االنشطة التشغيلية لجهاز االمن والمخابرات كونها لم ترد في الخطة المرحلية على الرغم
من األداء الجيد الجهاز في تنفيذ االنشطة وتحقيق نسب انجاز مناسبة.
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.2مدى مساهمة كل جهة من االجهزة والهيئات العليا في تنفيذ وانجاز الخطة المرحلية لألجهزة والهيئات
العليا:

• االجهزة والهيئات العليا التي ساهمت بإنجاز خطة المرحلة االولى خالل الربع االول من عملية التنفيذ
وادائها مقبول :

نسبة مساهمة الجهة في انجاز خطة

اسم الجهة

المرحلة االولى(لألجهزة والهيئات العليا)

% 6.53

الهيئة العامة للزكاة

% 1.67

المكتب الفني للحدود

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

% 0.23

اإلجمالي

% 10.08

% 0.25

مكتب رئاسة الجمهورية

نسبة مساهمة الجهة في انجاز خطة المرحلة االولى(األجهزة والهيئات العليا)
8.68%
6.53%

1.67%

الهيئة العامة
للزكاة

0.23%

المكتب

الجهاز

للحدود

للرقابة

الفني

المركزي
والمحاسبة

0.25%

0.00%

مكتب رئاسة

المجلس

الجمهورية األعلى الدارة
وتنسيق
الشؤن

اإلنسانية

0.00%
الهيئة

الوطنية
العليا

لمكافحة
الفساد
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0.00%

0.00%

االمانة العامة جهاز االمن
لرئاسة

الجمهورية

0.00%
الهيئة العليا

والمخابرات للرقابة على
العامة

المناقصات

والمزايدات
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0.00%
المركز

الوطني

للمعلومات

0.00%
فريق

المصالحة

والمكونات
السياسية

اإلجمالي
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• االجهزة والهيئات العليا التي لم تبدأ بعد في عملية تنفيذ الخطة المرحلية :
نسبة مساهمة الجهة في انجاز خطة

اسم الجهة

المرحلة االولى(لألجهزة والهيئات العليا)

المجلس األعلى إلدارة وتنسيق الشؤن اإلنسانية

% 0.00

الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات

% 0.00

فريق المصالحة والمكونات السياسية

% 0.00

% 0.00

الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

% 0.00

المركز الوطني للمعلومات

• االجهزة والهيئات العليا التي لم يتم استيعاب انشطتها في الخطة المرحلية وبدأت بتنفيذ خططها
التشغيلية:

االمانة العامة

اسم الجهة

جهاز االمن

اإلجمالي

لرئاسة الجمهورية

والمخابرات العامة

0

0

% 0.00

% 0.00

عدد األنشطة في الخطة التشغيلية للجهة

94

27

عدد األنشطة المطابقة مع الخطة المرحلية

0

0

عدد االنشطة الواردة في الخطة المرحلية ولم تستوعبها بعض الجهات

0

0

عدد األنشطة المخطط تنفيذها بالربع األول

21

16

37

% 56.76

% 43.24

% 100.00

االنشطة المنفذة كليا

3

11

14

االنشطة المنفذة جزئياً

17

0

17

عدد األنشطة غير المنفذة

1

5

6

% 17

%9

% 26

نسبة مساهمة الجهة في تنفيذ أنشطة الربع األول

% 9.65

% 3.89

% 13.54

متوسط نسبة االنجاز الى انشطة الخطة التشغيلية للجهة

% 3.80

% 5.33

% 9.13

عدد األنشطة في الخطة المرحلية
نسبة أنشطة الجهة الى الخطة المرحلية (األجهزة والهيئات العليا)

نسبة أنشطة الجهة الى اجمالي أنشطة الربع األول

متوسط نسبة االنجاز لألنشطة قيد التنفيذ في الربع األول

متوسط نسبة االنجاز الى انشطة الخطة التشغيلية للجهة

جهاز االمن والمخابرات العامة
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29%

5.33%
71%

االمانة العامة لرئاسة الجمهورية

3.80%

االمانة العامة لرئاسة الجمهورية
جهاز االمن والمخابرات العامة
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ً
ثانيا :قياس كفاءة آلية وإجراءات إدارة التنفيذ وعملية الرصد والمتابعة في الوحدة التنفيذية بمكتب رئاسة
الجمهورية :
تفرض طبيعة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والخطط االستراتيجية المرحلية والخطط
التشغيلية المنبثقة عنها بشموليتها وتنوعها وحجم أهدافها المنشودة تنوع المعنيين بإدارتها من حيث
عملية التخطيط وضمان اتساق الخطط مع غايات وأهداف الرؤية الوطنية وكذلك من حيث إدارة التنفيذ
وعملية المتابعة والتقييم أو على مستوى االختصاص والمستويات والجهات المركزية والفرعية مما
يقتضي مراجعة مستوى األداء لألطر التنظيمية للرؤية والجهات المنفذة للخطة والتأكد من كفاءة عملية
الرصد والمتابعة ودعم عملية التنفيذ ومن ذلك اإلجراءات والتنبيهات التي تم اتخاذها تجاه ما كشفته
تقارير الرصد والمتابعة الشهرية والربعية وآلية جمع البيانات وتصنيفها والتحقق منها وضمان جودتها
وتوفير تغذية راجعة لكل جهة .وبهدف تحقيق الموضوعية لعملية القياس تم اعتماد “ ”7سبعة معايير
ً
وفقا لما يلي:
موحدة وتنفيذ عملية المراجعة وتحليل النتائج
معايير قياس أداء عملية الرصد والمتابعة لدى األطر الرئيسية لمنظومة الرؤية
التقييم

المعيار

• استخدمت الوحدة التنفيذية بمكتب رئاسة الجمهورية وثيقة الموجهات االرشادية وآلية مراجعة
الخطط ودليل تشكيل الوحدات التنفيذية والتعميمات والنماذج للخطط التشغيلية وتقارير المتابعة
توفر أدوات ومنهجيات العمل

الصادرة عن المكتب التنفيذي ولكنها غير كافية وال تفي بالغرض ومن المهم جداً إعداد أدلة العمل
ووضع المعايير والقواعد واآلليات الفنية واإلدارية الالزمة لعمل الوحدات التنفيذية في الجهات
كأولوية نظراً الن وجود المعايير واألدلة ضمانة أساسية لتنفيذ الرؤية الن غيابها سيؤدي إلى
االجتهادات الخاطئة كبديل عن المنهجية المحددة في االلية التنفيذية.

• يمثل هذا المجال أبرز جوانب الخلل في األداء نظراً لجوانب القصور واألخطاء التي وردت في الخطط
التشغيلية للجهات باعتبارها األساس العملي لضمان تنفيذ الخطة المرحلية واألساس الذي تقوم
عليه عملية المتابعة والتقييم حيث لم يتجاوز عدد الخطط المطابقة واكتمال كافة بيانات الخطة
مراجعة الخطط التشغيلية والتأكد
من كفاءة الخطط واتساقها
وشمولها لعناصر المتابعة
والتقييم

التشغيلية سوى الـ  3خطط جزئياً فقط فيما لم يتم استيعاب جهتين رئيسيتين من الهيئات العليا
وهما األمن والمخابرات واألمانة العامة لرئاسة الجمهورية وبلغ عدد األنشطة المدرجة في الخطط
التشغيلية من خارج وثيقة الرؤية ومن خارج الخطة المرحلية  95نشاطاً مما يعني االنشغال بأنشطة
اعتيادية أخرى ال تخدم تحقيق األهداف االستراتيجية للرؤية وتعميق الفجوة بين مستهدفات الرؤية
الوطنية والمؤسسات المعنية بالتنفيذ.
• ومن المهم جداً التركيز على التخطيط التشغيلي باعتباره جسر االنتقال نحو تطبيق الرؤية الوطنية
وخططها المرحلية على أرض الواقع وتحديد اإلجراءات التفصيلية لكيفية عملية التنفيذ مع تحديد
الزمن والمؤشرات والمستهدفات بما يمكن من المتابعة والتقييم في عملية التنفيذ.
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التقييم

المعيار

• يتضح عدم وجود خطة عمليات تنظم اعمال الوحدة التنفيذية بالمكتب فيما يتعلق باإلدارة الفنية

وجود خطة عمليات تنظم أعمال

والتنسيقية لمستوى تنفيذ الخطط وكذلك خطة الرصد والمتابعة بما يسمح برصد ومتابعة مستوى

الجهة لرصد ومتابعة مستوى

التقدم المحرز في الخطة وفق مسارها والتحقق من اسباب االنحراف عن اهدافها تمهيدا التخاذ

التقدم المحرز

أوال بأول وذلك يؤدي بهدر الجهود واالمكانيات واالنحراف عن النتائج
الخطوات الالزمة للتصحيح
ً

المستهدفة ويفقد األهمية والدور للمكونات الرئيسية لمنظومة الرؤية والغرض من إنشائها.

• ضعف دور الوحدة التنفيذية في القيام بمسؤولياتها كدور تنسيقي بين الجهات المنوط بها
التنفيذ ودورها في متابعة عملية التنفيذ للتأكد من تكامل الجهود وتظافرها ومنع تضارب

تقديم الدعم الفني واجراء

االنشطة والعمل على حل المشاكل والمعوقات .وهذا يكشف عدم وجود آلية لحل مشكلة

التدخالت الالزمة لتفعيل أداء

التداخل والتعارض واالزدواج بين الجهات التي اظهرتها عملية المتابعة .وكذلك ضعف مستوى

التنفيذ وتجاوز المعوقات

الدعم الفني وعدم اتخاذ التنبيهات المناسبة تجاه ماكشفته التقارير الشهرية والربعية من إشكاالت
نظراً ألن عملية المتابعة ليست مجرد تقارير دورية فقط واألهم التركيز على دعم التنفيذ وتفعيل
وتحسين األداء بما يعزز من دور المتابعة في خدمة الجهات.

• غياب آلية التحقق من البيانات الواردة في تقارير الجهات وضعف االهتمام بهذا الجانب مع ووجود

التحقق من بيانات تقارير المتابعة

تناقض بين بعض التقارير الفنية والمالية من الجهات .مما يجعل البيانات والمعلومات الواردة

ومستوى جودتها وتكاملها

في التقرير تفتقد للدقة والموثوقية كما أن نقص البيانات يعيق وجود متابعة صحيحة عالوة على
خطورة بناء التقارير على معلومات غير دقيقة.

• يتضح وجود إشكالية في ادارة تنفيذ المبادرات المشتركة ودور الجهات الشريكة فيها وغياب دور

التنسيق لتنفيذ المبادرات

الوحدة التنفيذية فيها خصوصاً في التنسيق بين أطراف المنظومة الرقابية مما أدى لتعثر تنفيذ

واألنشطة المشتركة وتحقيق

أغلب المبادرات المشتركة وهدر الجهود واالمكانيات وهذا يكشف حجم الخلل في آلية إسناد

تكامل الجهود وتظافرها

وإدارة المبادرات وعدم الفهم واالستيعاب آللية تنفيذ المبادرات المشتركة وأهمية تجاوز القصور

مستوى التفاعل مع الوحدة الفنية
واتخاذ اإلجراءات المناسبة تجاه
تقاريرها ومالحظاتها

في هذا الجانب بشكل عاجل.
• حجم التفاعل متوسط في موافاة الوحدة بالبيانات والمعلومات وضعيف في ما يتعلق بالعمل
بالتوصيات والمالحظات ذات العالقة باألداء والخطة المرحلية.

113

تقرير المتابعة للربع األول

تقرير المتابعة الشامل للربع األول من الخطة المرحلية األولى

ً
ثالثا :نتائج المراجعة تقرير المتابعة الربعي األول الصادر عن الوحدة التنفيذية بمكتب الرئاسة:

تتمثل أهمية تقارير المتابعة الشهرية أو الربعية أو السنوية في أنها تعبر عن األداء في صورة كمية
يسهل فهمها وتقديمها لمتخذ القرار والجهات المعنية كتغذية راجعة ،وقياس مستوى التقدم المحرز
ومعرفة التحسن أو التراجع في األداء بما يحقق دعم أداء الرؤية ودعم اتساق العمل وتجويد األداء ولذا
فقد حرصت الوحدة الفنية على مراجعة تقارير المتابعة الواردة من األطر التنظيمية الرئيسية للرؤية
وفق معايير واضحة وموحدة والتأكد من طبيعة البيانات ووضوح قواعد احتساب عملية التنفيذ وااللتزام
باتباعها مع اإلشارة هنا إلى اننا حرصنا على مالئمة معايير التقييم ما أمكن للظروف المصاحبة التي
عملت فيها األطر التنظيمية والتنفيذية للرؤية وأجهزة الدولة بشكل عام.
معايير وتقييم تقارير المتابعة صادرة عن األطر الرئيسة لمنظومة الرؤية
المعيار

التقييم

بنية التقرير (المسمى والمقدمة

• لم يتم تقسيم التقرير بشكل مناسب ولم يتضمن الملخص التنفيذي ويفتقد للتسلسل

والملخص التنفيذي)

المنطقي وال يقدم صورة مناسبة وواقعية عن مستوى التقدم المحرز وال تغذية راجعة للجهات.

• ال توجد منهجية في عملية المتابعة كما ال توجد معايير واضحة ما يعني أن ما تضمنه التقرير هو
أقرب لالنطباعات ولم يعتمد على معايير محددة.
• غياب المنهجية المناسبة بشان تحديد الموقف التنفيذي ألنشطة الخطة بنهاية الربع االول واالصل

أهداف التقرير ومنهجية إعداده

انها تشمل اربع حاالت هي (لم يبدا – تحضيري –تنفيذي – مكتمل ) وكذلك الحال لتصنيف االنشطة
من حيث توافقها مع الجدول الزمني بنهاية الربع االول وهي على ثالث حاالت (انشطة متوافقة
مع الجدول الزمني – أنشطة متأخرة  -أنشطة متقدمة).
• لم يتم االلتزام باآللية المشتركة للمتابعة والتقييم للخطة المرحلية واالستفادة من النماذج
واإلجراءات الواردة فيها.

مراجعة وتحليل مؤشرات األداء
بالمقارنة مع بيانات سنة األساس
والقيم المستهدفة
شمول التقرير لقياس أداء الجهات
على المستوى المؤسسي
والتخطيطي

• لم يقدم التقرير تحليل لمؤشرات األداء وفق بيانات كل مؤشر ولم يحدد القيمة المحققة « نسبة
اإلنجاز وفق رصد وقياس للتقدم المحرز فعلياً في تنفيذ النشاط وبحسب المخطط الزمني.
• لم يتم تحديد نسبة االنحراف في عملية التنفيذ بدقة وهذا ال يساعد على معرفة نسبة االنحراف
بشكل حقيقي وواقعي وال يساعد في تقديم التوصيات المناسبة لتجاوز المعوقات وتصحيح

مسار الخطة..

• لم يشمل التقرير ويغطي عملية المتابعة وقياس األداء على المستوى التخطيطي والمؤسسي
للهيئات واألجهزة العليا.
• التقرير لم يشمل  4من الجهات التابعة لرئاسة الجمهورية.
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المعيار

الموقف التنفيذي ألنشطة الخطة

التقييم
• لم يتضمن التقرير توصيف دقيق وتحديد الموقف التنفيذي لألنشطة ومستوى اإلنجاز الفعلي

من حيث نسب اإلنجاز الفعلي

فيها بالمقارنة مع المخطط ،وتحديد األنشطة التي أكتمل تنفيذها أو تلك التي ما تزال قيد التنفيذ

بنهاية الربع األول ومستوى

وكذلك األنشطة المتأخرة التي لم يبدأ تنفيذها «غير المنفذة» كنسبة الى ما هو مخطط في

التقدم المحرز فيها

تصنيف األنشطة من حيث
توافقها مع الجدول الزمني نهاية
الربع األول

تشخيص وتحليل تحديات
وصعوبات التنفيذ

الربع األول.
• لم يحدد التقرير الموقف التنفيذي لألنشطة ومستوى التقدم المحرز فيها ،وفق المخطط الزمني

في الربع األول ،وتحديد األنشطة المتوافقة مع الجدول الزمني أو المتأخرة عنه أو المتقدمة له.

• لم يتضمن التقرير تحديد دقيق وتحليل للتحديات التي قد تؤدي الى اعاقة تنقيذ بعض مبادرات
وأنشطة الخطة او حرفها عن مسارها ولم يتضمن كذلك تصنيف للتحديات التي تواجه عملية تنفيذ
األنشطة وفق طبيعة تحديات التنفيذ في منهجيات متابعة الخطط تشمل تحديات (ادارية -رقابية
مالية -فنية – تشريعية  -أخرى) كما ان التقرير لم يحدد عدد ونوع ونسبة كل تحدي.• لم يتنبه التقرير لبعض التحديات التي وردت في تقارير الجهات والممكن تجاوزها والتي تضع عالمة
استفهام حول جدية بعض الجهات في انجاز خططها.

• لم يوضح التقرير الموقف المالي لمستوى تنفيذ خطط الهيئات واألجهزة العليا للخطة نهاية الربع
تحديد نسبة االنفاق المالي على
أنشطة الخطة بنهاية الربع األول

األول و الفارق بين التكلفة المخططة والمنفقة فعلياً .
• هناك عدد من األنشطة واإلجراءات التنفيذية لها التي يجب أن تقوم بها الجهات بدون تمويل
موازناتها التشغيلية وأنشطتها االعتيادية.
• لم يوضح اإلجراءات المتخذة من الجهات لحل مشكلة التمويل والتنسيق والمتابعة للجهات ذات
العالقة.

• مساهمة التقرير في تحقيق االهداف المرجوة منه في دعم تنفيذ انشطة الخطة متواضعة جدا
سواء لجهة تقديم صورة واضحة لصانع القرار أو كتغذية راجعة وتوصيات لجهات التنفيذ .وهذا الضعف

استخالص النتائج واالستنتاجات

يقلل من دور المتابعة في توظيف آلياتها ومخرجاتها في انجاز مبادرات وانشطة ومستهدفات

وتقديم التوصيات المناسبة

الخطة هذا من جانب ومن جانب اخر فأنه يؤثر على كفاءة ومرونة ومصداقية منظومة التخطيط
والمتابعة مما يقتضي اهمية وجود معلومات دقيقة عن التنفيذ .واستخالص نتائج واستنتاجات
وتقديم توصيات مناسبة.
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ً
رابعا :نتائج المتابعة لألداء المؤسسي والتخطيطي للهيئات واألجهزة العليا التابعة لرئاسة الجمهورية:
يمثل الجانب المؤسسي والجانب التخطيطي حجر الزاوية في عملية المتابعة الدورية لقياس أداء الجهات
لرصد مستوى التقدم المحرز في تنفيذ أهداف ومبادرات وأنشطة الخطة ولذا كان ال بد من وضع معايير
واضحة ومحددة لقياس األداء في هذا المجال لمعرفة مدى تقدم العمل ونوعية األعمال المنجزة ومدى
تناسبها مع تطلعات الخطة ومدى اقتراب النتائج المحققة من النتائج المستهدفة ومعرفة اإلجراءات التي
اتخذتها األطر الرئيسية للرؤية في متابعة عمل الوحدات التنفيذية وتقييم أدائهم وإنجازاتهم والتدابير
المتخذة لتصويب األداء وتوجيهه بما يخدم أهداف الخطة .وتحديد المشاكل والمعوقات التي تواجه
ً
أوال بأول
التنفيذ وسبل حلها وتحديد العوامل المؤثرة على كفاءة التنفيذ
نظرا ألن عدم حل المشاكل ً

يتسبب بإرباك مراحل التخطيط ويمنح الجهات فرصة للتنصل عن التزاماتها.

وذلك بهدف دعم أداء الرؤية وتحقيق اتساق العمل مع اإلشارة إلى استخدام المنهج الوصفي في
عرض نتائج المراجعة بما يحقق الفائدة والتعلم ويرشد الجهات لما هو مطلوب منها لتجويد األداء حيث
ً
بعيدا عن
تعتمد عملية قياس األداء على ( )11معيار بما يحقق لعملية القياس الموضوعية والمصداقية
ً
وبعيدا عن تصيد األخطاء .وقد حرصنا على مالئمة معايير القياس للظروف المصاحبة
التجميل والمبالغة
التي عملت فيها مؤسسات وأجهزة الدولة ومالئمتها للبيئة اإلدارية والمؤسسية في بالدنا وعلى النحو
التالي:
المعايير التي اعتمدت عليها عملية المراجعة لنتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للجهة
المعيار

رقم المعيار

االلتزام بنماذج تقارير الرصد والمتابعة ومواعيد تسليم التقارير

1

استيعاب الخطة التشغيلية لجميع انشطة الخطة المرحلية المسندة الى الجهة كمنفذ رئيسي

2

شمول الخطة والتقرير للجهات الفرعية التابعة للجهة

4

تصنيف الموقف التنفيذي لألنشطة من حيث توافقها مع الجدول الزمني نهاية الربع األول

3

مستوى التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة نهاية الربع األول

5

حجم االنفاق المالي بالمقارنة مع المخطط وحجم اإلنجاز الفعلي

7

تشخيص التحديات وتحديد المعوقات وأسباب االنحراف
مقارنة القيمة الفعلية المحققة للمؤشر مع بيانات سنة االساس والقيمة المستهدفة
حجم تأثير التقدم المحرز في تحقيق المؤشرات المستهدفة
دور قيادة الجهة والوحدة التنفيذية في متابعة التنفيذ وتذليل الصعوبات والمعوقات
مساهمة الجهة في تنفيذ المبادرات واألنشطة التي هي جهة مشاركة في تنفيذها
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6
8
9

10
11
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 .1ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لمكتب رئاسة الجمهورية :

4

4

4

عدد األنشطة في

عدد األنشطة في

عدد األنشطة

الخطة المرحلية

الخطة الشغيلية

1

1

0

للجهة

0

عدد االنشطة الواردة

المطابقة مع الخطة في الخطة المرحلية
المرحلية

ولم تستوعبها بعﺾ
الجهات

3
4
5
6
7
8
9
10
11

المخطط تنفيذها

كليا

االنشطة المنفذة
جزئياً

عدد األنشطة غير
المنفذة

بالربع األول

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1
2

عدد أالنشطة

االنشطة المنفذة

0

تم العمل بشكل جزئي ببعض نماذج الرصد والمتابعة وتأخرت الجهة في تقديم التقارير في الموعد المحدد
الخطة التشغيلية وفق التقارير تضمنت عدد( )4انشطة مطابقة لما ورد في الخطة المرحلية
لم يتم تحديد زمن تنفيذ األنشطة على المستوى الربعي مما يؤثر على عملية قياس نسبة اإلنجاز الزمني بدقة ولم يتم تحديد
تسلسل االنشطة الزمني بدقة

لم يتم احراز اي تقدم في تحقيق االنشطة وما هو مخطط هو اجراء وحيد فقط في الربع االول (تشكيل لجنة) وكان يمكن ان
يتم التخطيط لتنفيذ النشاط التطوير المؤسسي بشكل كامل.
الينطبق على الجهة

لم يتم تحديد المعوقات واسباب االنحراف
لم يتم تحديد ما تم انفاقه خالل الربع االول ولم تقدم الجهة تقريرا ماليا بالمنصرف الفعلي وفق النموذج المعتمد.
لم يتم تم تحديد خط االساس في الخطة التشغيلية وتم تحديد ذلك في نموذج التقرير بشكل غير دقيق
حجم التأثير على المؤشرات ضعيف كون المخطط والمنفذ في الربع االول بسيط
لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة تنفيذ الخطة والعمل على سد الفجوة التمويلية
أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
والتدابير المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها مع أطراف المنظومة الرقابية.
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 .2ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة:
7

7

7

عدد األنشطة في

عدد األنشطة في

عدد األنشطة

1

1

0

الخطة المرحلية

0

عدد االنشطة الواردة

الخطة الشغيلية للجهة المطابقة مع الخطة في الخطة المرحلية
المرحلية

ولم تستوعبها بعﺾ
الجهات

7
8
9
10
11

المخطط تنفيذها

كليا

االنشطة المنفذة
جزئياً

المنفذة

بالربع األول

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1
2
3
4
5
6

عدد أالنشطة

االنشطة المنفذة

0
عدد األنشطة غير

تم االلتزام بشكل جزئي في تعبئة نماذج الرصد والمتابعة اال ان الجهة تأخرت في تسليمها في الموعد المحدد
استوعبت الخطة التشغيلية للجهاز جميع االنشطة الواردة في الخطة المرحلية.
لم يتم تحديد الجدول الزمني للتنفيذ بدقة بداية ونهاية كل نشاط لذا ومن غير الممكن تحديد نسبة االنجاز الزمني.
لم تشمل خطة الجهاز الفروع في المحافظات .
بلغ اجمالي االنشطة قيد التنفيذ ( )1نشاط واحد فقط يمثل نسبة ( )% 14من اجمالي االنشطة المستهدفة في الخطة المرحلية.
تضمن التقرير العديد من المعوقات بشكل دقيق وواضح على مستوى كل نشاط.
تضمن التقرير العديد من االنشطة وتكاليف تنفيذها ولم يوضح حجم ونسبة المنصرف فعليا وبالتالي ال نستطيع حساب نسبة
التنفيذ المالية

ال توجد بيانات خط أساس لكل مؤشر في الخطة التشغيلية و لم يتم تحديدها في التقارير.
تم تحديد النتائج المستهدفة في الخطة التشغيلية و لم يتم تحديدها في تقرير الرصد والمتابعة لألنشطة.
اليوجد تأثير على تحقيق المؤشرات الن التنفيذ الجزئي في نشاط واحد فقط

لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة تنفيذ الخطة والعمل على سد الفجوة التمويلية
أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
والتدابير المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها مع أطراف المنظومة الرقابية.
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 .3ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للمركز الوطني للمعلومات:

5

5

5

عدد األنشطة في الخطة

عدد األنشطة في الخطة

عدد األنشطة المطابقة مع

المرحلية

الشغيلية للجهة

الخطة المرحلية

4
5
6
7
8
9
10
11

عدد أالنشطة المخطط

االنشطة المنفذة كليا

االنشطة المنفذة جزئياً

تنفيذها بالربع األول

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1
2
3

0

0

0

لم يتم االلتزام بنماذج الرصد والمتابعة
تم استيعاب االنشطة في الخطة التشغيلية من الخطة المرحلية
لم يتم تحديد زمن بداية ونهاية تنفيذ كل نشاط وبالتالي ال يمكن قياس نسبة اإلنجاز الزمني.
من خالل متابعة تقارير المركز الوطني لم تتضمن نسبة إنجاز محددة ولم يحصل اي تقدم محرز وبررت الجهة ان عدم التنفيذ
لسبب عدم اعتماد اي تمويالت إلنجاز مبادرات وأنشطة الخطة
ال ينطبق هذا المعيار على الجهة

طرحت الجهة بعض المعوقات منها عدم وجود مخصصات مالية لتنفيذ االنشطة ولكنها لم توضح اإلجراءات المتخذة من الجهة
لمتابعة الحصول على التمويل ولسد الفجوة التمويلية.

لم يتم تحديد اي مبالغ منصرفة خالل الربع االول من 2020م
• ال توجد بيانات خط أساس لكل مؤشر في الخطة التشغيلية وتم تحديدها في التقارير.
• لم يتم تحديد القيم المستهدفة في الخطة التشغيلية وتم تحديدها بشكل غير دقيق في تقرير الرصد والمتابعة.
حجم التأثير على المؤشرات غير معروف نظراً لعدم تحديد نسبة اإلنجاز في تقارير المركز.

لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة تنفيذ الخطة والتدابير المتخذة لتذليل الصعوبات
أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها.
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.4ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للمكتب الفني للحدود:

1

1

1

1

0

0
عدد األنشطة في الخطة عدد األنشطة في الخطة عدد األنشطة المطابقة عدد االنشطة الواردة في
المرحلية

الشغيلية للجهة

مع الخطة المرحلية

الخطة المرحلية ولم

عدد أالنشطة

االنشطة المنفذة

المخطط تنفيذها

كليا

4
5
6
7
8
9
10
11

االنشطة المنفذة
جزئياً

عدد األنشطة غير
المنفذة

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

3

0

بالربع األول

تستوعبها بعﺾ الجهات

1
2

1

تم االلتزام بتعبئة نماذج الرصد والمتابعة ولكنها غير موقعة ومختومة من الجهة.
الخطة التشغيلية للمكتب مصاغة بشكل جيد و تم استيعاب االنشطة الواردة في الخطة المرحلية.
النشاط الوحيد المسند للجهة والجاري تنفيذه متوافق مع الجدول الزمني وبالمقارنة مع النتيجة المستهدفة فان النشاط يعد
متقدم زمنيا.

ال ينطبق هذا المعيار على الجهة حيث ال توجد جهات فرعية تابعة لها.

تتجاوز نسبة اإلنجاز الفعلي المحرز في تنفيذ النشاط المخطط والجدول الزمني حيث بلغ متوسط نسبة التقدم المحرز
تم تحديد بعض معوقات التنفيذ منها عدم توفر مخصصات مالية كافية لتنفيذ النشاط واإلجراءات التنفيذية له.
بلغ اجمالي المنصرف ما نسبته ( )% 73من اجمالي تكلفة النشاط في الربع األول ومقارنة باإلنجاز الفعلي والزمني يوجد عجز لدى
الجهة بنسبة  % 27لعدم توفر اعتمادات مالية كافية بحسب تقرير الجهة.

القيمة الفعلية المحققة وفقا لإلنجاز الفعلي والزمني تتجاوز قيمة المؤشر المستهدفة في الخطة المرحلية التي اقتصرت على

( تطوير الية فعالة ).

حجم التأثير على المؤشرات متوسط ويمكن ان يحقق النتيجة المستهدفة ويتجاوزها مع نهاية الفترة اذا استمرت وتيرة التنفيذ في

ما تبقى من فترة الخطة.

أوال بأول
لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية التدابير المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها.
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 .5ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للهيئة العامة للمناقصات
والمزايدات:
9

2

2
0
عدد األنشطة في

عدد األنشطة في

الخطة المرحلية

الخطة الشغيلية للجهة

عدد األنشطة المطابقة عدد االنشطة الواردة
مع الخطة المرحلية

في الخطة المرحلية
ولم تستوعبها بعﺾ
الجهات

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

عدد أالنشطة
المخطط تنفيذها

كليا

االنشطة المنفذة
جزئياً

المنفذة

بالربع األول

نتائج المراجعة /التقييم

رقم المعيار

1

0

0
االنشطة المنفذة

عدد األنشطة غير

التزمت الجهة بنماذج الرصد والمتابعة إال أنها لم تستوفي كافة البيانات المطلوبة و غير موقعة ومختومة باإلضافة إلى التأخير في
رفع التقرير عن الموعد المحدد.

ما ورد في الخطة التشغيلية من انشطة عددها( )9انشطة ليس لها عالقة بالخطة المرحلية وغير مطابقة لها
لم يتم تحديد زمن تنفيذ األنشطة بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط ولذا يتعذر قياس نسبة اإلنجاز الزمني
لم يتم تنفيذ اي انشطة خالل الربع االول بحجة عدم توفر التمويل اضافة الى عدم وجود اي نشاط في خطة الجهة من الخطة
المرحلية

الينطبق هذا المعيار على الهيئة لعدم توفر فروع لديها
حددت الجهة أهم المعوقات التي تواجهها ومنها عدم توفر مخصصات مالية للتنفيذ
التقرير المالي المرفوع من الجهة حول انشطة لم تتضمنها الخطة المرحلية كما انه لم يشير الى وجود اي صرف بحجة عدم وجود
مخصصات مالية لدى الجهة.

ال توجد بيانات خط أساس لكل مؤشر في الخطة التشغيلية و لم يتم تحديدها في التقارير.
لم يتم تحديد القيم المستهدفة في الخطة التشغيلية و لم تم تحديدها في تقرير الرصد والمتابعة لألنشطة.

ال يوجد تأثير على المؤشرات لعدم تنفيذ اي نشاط

أوال بأول
لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية التدابير المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً
وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها.
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االنشطة المنفذة كليا

االنشطة المنفذة جزئياً

عدد األنشطة غير المنفذة

تم العمل بشكل جزئي ببعض نماذج الرصد والمتابعة وتأخرت الجهة في تقديم التقارير في الموعد المحدد
الخطة التشغيلية وفق التقارير تضمنت عدد( )8انشطة مطابقة من االنشطة المسندة للجهة في الخطة المرحلية.
لم يتم تحديد زمن تنفيذ بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط مما يؤثر على عملية قياس نسبة اإلنجاز الزمني بدقة ومن حيث
التصنيف الزمني يتبين ان عدد من االنشطة تم تنفيذها في الربعين الثالث والرابع 2019م

بلغ اجمالي االنشطة الجاري تنفيذها من الخطة المرحلية ( )6أنشطة وبنسبة ( )%80من أنشطة الجهة في الخطة المرحلية
وحققت الجهة نسبة جيدة في التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المدرجة في تقرير الربع االول2020م
من غير الواضح دور ومساهمة فروع الهيئة في المحافظات في المشاركة في تنفيذ الخطة.
لم يتضمن تقرير الجهة ذكر أي المعوقات واسباب االنحراف
لم يتم تحديد ما تم انفاقه خالل الربع االول 2020م ولم تقدم الجهة تقريرا ماليا بالمنصرف الفعلي وفق النموذج المعتمد.
تم تحديد المؤشرات والقيم المستهدفة في الخطة التشغيلية و تم تحديدها في تقرير الرصد والمتابعة بشكل جيد ودقيق
حجم التأثير على المؤشرات متوسط نظرا للتقدم المحرز الذي حققته الهيئة في عدد من االنشطة بحسب التقرير
لم توضح التقارير اإلجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير
أوال بأول وتصويب األداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول ً

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة واإلجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ األنشطة

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها.
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السلطة المحلية
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تعد مصفوفة المحليات في الخطة المرحلية أحد أهم مكونات الخطة المرحلية األولى لتنفيذ الرؤية
الوطنية حيث تضمنت عدد ( )12مبادرة تم التخطيط لتنفيذها من خالل ( )113نشاط وجاءت معظم
أنشطتها على شكل برامج ومشاريع وكشفت نتائج المراجعة لتقارير المتابعة للربع األول من العام
2020م وجود إشكالية كبيرة في هذا الجانب .حيث أوضح تقرير وحدة التنسيق بوزارة اإلدارة المحلية بأن
المحافظات “الوحدات التنفيذية” لم تباشر تنفيذ المبادرات واألنشطة الخاصة بها في الخطة المرحلية
ً
موضحا أن العمل
األولى وعزا ذلك لعدم توفر االعتمادات المالية لتنفيذ تلك المبادرات واألنشطة
في المحافظات اقتصر على تنفيذ البرنامج االستثماري والمشاريع الخدمية الممولة من نسبة الـ 45%
والمخصصة للسلطة المحلية من الموارد المشتركة لكل محافظة.
وأشار تقرير وحدة التنسيق إلى أن من أهم المعوقات التي تواجها السلطات المحلية في تنفيذ
برامج ومشاريع الخطة المرحلية باإلضافة إلى عدم توفير الموارد المالية هو أن المجاالت المسموح بها
للسلطات المحلية في تمويل البرامج والمشاريع من نسبة  45%تقتصر على ثالث مجاالت هي “ صيانة
وحدات الشق  /شق الطرق الترابية /إنشاء الحواجز المائية”.
وتتلخص أهم نتائج المراجعة بما يلي:
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إجمالي عدد األنشطة

0

في الخطة المرحلية

المسندة للمحافظات “ المحليات”

113

إجمالي عدد األنشطة

المطابقة في الخطط التشغيلية
مع الخطط المرحلية

إجمالي عدد أنشطة الخطة المرحلية
لم تتضمنها الخطط التشغيلية
للمحافظات

من خالل نتائج المراجعة يتضح أن المحافظات لم تقوم بإعداد خطط تشغيلية مكتملة وفق النماذج
المعتمدة مما يعني أن “ ”113نشاط لن تنفذ مما سيؤثر على مستوى تنفيذ الخطة المرحلية ويضعف
ً
مسبقا أن مصفوفة المحليات وأنشطة الخطة المرحلية لن تنفذ.
مصداقية نظام التخطيط ويكشف
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أوال :قياس كفاءة أنظمة وإجراءات إدارة التنفيذ وعملية الرصد والمتابعة لوحدة التنسيق بوزارة اإلدارة المحلية:
ً
تفرض طبيعة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والخطط االستراتيجية المرحلية والخطط
التشغيلية المنبثقة عنها بشموليتها وتنوعها وحجم أهدافها المنشودة تنوع المعنيين بإدارتها من حيث
عملية التخطيط وضمان اتساق الخطط مع غايات وأهداف الرؤية الوطنية وكذلك من حيث إدارة التنفيذ
وعملية المتابعة والتقييم أو على مستوى االختصاص والمستويات والجهات المركزية والفرعية مما
يقتضي مراجعة مستوى األداء لألطر التنظيمية للرؤية والجهات المنفذة للخطة والتأكد من كفاءة عملية
الرصد والمتابعة ودعم عملية التنفيذ ومن ذلك اإلجراءات والتنبيهات التي تم اتخاذها تجاه ما كشفته
تقارير الرصد والمتابعة الشهرية والربعية وآلية جمع البيانات وتصنيفها والتحقق منها وضمان جودتها
وتوفير تغذية راجعة لكل جهة .وبهدف تحقيق الموضوعية لعملية القياس تم اعتماد “ ”7سبعة معايير
ً
وفقا لما يلي
موحدة وتنفيذ عملية المراجعة وتحليل النتائج
معايير قياس أداء عملية الرصد والمتابعة لدى األطر الرئيسية لمنظومة الرؤية
المعيار

التقييم

• استخدمت وحدة التنسيق بوزارة اإلدارة المحلية وثيقة الموجهات االرشادية وآلية مراجعة الخطط
ودليل تشكيل الوحدات التنفيذية والتعميمات والنماذج للخطط التشغيلية وتقارير المتابعة الصادرة

توفير أدوات ومنهجيات العمل

عن المكتب التنفيذي ولكنها غير كافية وال تفي بالغرض ومن المهم جداً إعداد أدلة العمل ووضع
المعايير والقواعد واآلليات الفنية واإلدارية الالزمة لعمل الوحدات التنفيذية في المحافظات كأولوية
نظراً الن وجود المعايير واالدلة ضمانة أساسية لتنفيذ الرؤية الن غيابها سيؤدي إلى االجتهادات
الخاطئة كبديل عن المنهجية المحددة في االلية التنفيذية.

• على الرغم من الجهود التي بذلتها وحدة التنسيق في متابعة المحافظات لاللتزام بإعداد خططها
التشغيلية إال أنه لوحظ وجود خلل وقصور في هذا الجانب ونظراً ألهمية الخطط التشغيلية باعتبارها
مراجعة الخطط التشغيلية والتأكد
من كفاءة الخطط واتساقها
وشمولها لعناصر المتابعة
والتقييم

األساس العملي لضمان تنفيذ الخطة المرحلية واألساس الذي تقوم عليه عملية المتابعة والتقييم
نرى أهمية متابعة المحافظات إلعداد خططها حيث لم يتجاوز عدد الخطط المحافظات التي اعدت
خطتها سوى «  « 5محافظات وبشكل جزئي غير مكتمل.
• ومن المهم جداً مراعاة خصوصية التخطيط على المستوى المحلي وإدارة التنفيذ والتنسيق والتركيز
على التخطيط التشغيلي باعتباره جسر االنتقال نحو تطبيق الرؤية الوطنية وخططها المرحلية
على أرض الواقع وتحديد اإلجراءات التفصيلية لكيفية عملية التنفيذ مع تحديد الزمن والمؤشرات
والمستهدفات بما يمكن من المتابعة والتقييم في عملية التنفيذ.

125

تقرير المتابعة للربع األول

تقرير المتابعة الشامل للربع األول من الخطة المرحلية األولى

المعيار

التقييم

• يتضح قيام وحدة التنسيق ببذل جهود كبيرة إال أنها غير مؤطرة في خطة عمليات تنظم اعمال وحدة
التنسيق في اإلدارة الفنية والتنسيقية لمستوى تنفيذ الخطط وكذلك خطة الرصد والمتابعة بما

وجود خطة عمليات تنظم أعمال
الجهة لرصد ومتابعة مستوى
التقدم المحرز

يسمح برصد ومتابعة مستوى التقدم المحرز في الخطة وفق مسارها والتحقق من اسباب االنحراف
أوال بأول وذلك يؤدي لهدر الجهود واالمكانيات
عن اهدافها تمهيدا التخاذ الخطوات الالزمة للتصحيح ً

واالنحراف عن النتائج المستهدفة ويفقد األهمية والدور للمكونات الرئيسية لمنظومة الرؤية
والغرض من إنشائها .مع مراعاة خصوصية عمل وحدة التنسيق وما يتطلب من جهود لمتابعة أكثر من
 16محافظة في ظل الصعوبات الموضوعية التي تواجهها واألوضاع االستثنائية التي تعيشها البالد

تقديم الدعم الفني واجراء
التدخالت الالزمة لتفعيل أداء
التنفيذ وتجاوز المعوقات

عموماً والسلطات المحلية في المحافظات على وجه الخصوص

• بذلت وحدة التنسيق جهوداً مناسبة في التواصل مع الوحدات التنفيذية وتقديم الدعم الفني
والرفع للجهات المعنية بذلك .وأصدرت الوحدة عدد من التعاميم والمذكرات لمتابعة التنفيذ وحث
الجهات للقيام بمهامها.

• لدى الوحدة آلية للتحقق من البيانات الواردة في تقارير المحافظات حيث قامت بمراجعة تقارير

التحقق من بيانات تقارير المتابعة

المحافظات وتحليليها .مع اإلشارة إلى نقص البيانات وعدم موافاة الوحدة لها من بعض المحافظات

ومستوى جودتها وتكاملها

مما يعيق وجود متابعة صحيحة ومن المهم جداً تجويد عملية المتابعة لدى الجهات نظراً ألن تقرير

التنسيق لتنفيذ المبادرات
واألنشطة المشتركة وتحقيق
تكامل الجهود وتظافرها

مستوى التفاعل مع الوحدة الفنية
واتخاذ اإلجراءات المناسبة تجاه
تقاريرها ومالحظاتها

الجهة هو مدخل لتقرير وحدة التنسيق.

• أصدرت الوحدة عدد من التعميمات للوحدات التنفيذية فيما يتعلق باإلدارة الفنية والتنسيقية تجاه
ادارة تنفيذ المبادرات المشتركة ودور الجهات الشريكة فيها إال أن هناك قصور لدى الجهات في فهم
واستيعاب آلية إسناد وإدارة المبادرات وعدم الفهم آللية تنفيذ المبادرات المشتركة.
• حجم التفاعل عالي جداً في موافاة الفنية الوحدة بالبيانات والمعلومات والعمل بالتوصيات
والمالحظات ذات العالقة باألداء والخطة المرحلية.
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ً
ثانيا :نتائج المراجعة لتقرير المتابعة المرفوع من وحدة التنسيق بوزارة اإلدارة المحلية:
تتمثل أهمية تقارير المتابعة الشهرية أو الربعية أو السنوية في أنها تعبر عن األداء في صورة كمية
يسهل فهمها وتقديمها لمتخذ القرار والجهات المعنية كتغذية راجعة ،وقياس مستوى التقدم المحرز
ومعرفة التحسن أو التراجع في األداء بما يحقق دعم أداء الرؤية ودعم اتساق العمل وتجويد األداء ولذا
فقد حرصت الوحدة الفنية على مراجعة تقارير المتابعة الواردة من األطر التنظيمية الرئيسية للرؤية
وفق معايير واضحة وموحدة والتأكد من طبيعة البيانات ووضوح قواعد احتساب عملية التنفيذ وااللتزام
باتباعها مع اإلشارة هنا إلى اننا حرصنا على مالئمة معايير التقييم ما أمكن للظروف المصاحبة التي
عملت فيها األطر التنظيمية والتنفيذية للرؤية وأجهزة الدولة بشكل عام.
معايير وتقييم تقارير المتابعة صادرة عن األطر الرئيسة لمنظومة الرؤية
المعيار
بنية التقرير (المسمى والمقدمة
والملخص التنفيذي)
أهداف التقرير ومنهجية إعداده
مراجعة وتحليل مؤشرات األداء
بالمقارنة مع بيانات سنة األساس
والقيم المستهدفة

التقييم
• تم تقسيم التقرير بشكل مناسب إال أنه لم يتضمن الملخص التنفيذي وتميز التقرير بتسلسله
المنطقي وقدم صورة كافية عن محتوى التقرير ومستوى األداء.
• التزمت وحدة التنسيق إلى حد ما باآللية المشتركة للمتابعة والتقييم للخطة المرحلية مع االستفادة
من النماذج واإلجراءات الوارد فيها.
• لم يتضمن التقرير مراجعة وتحليل لمؤشرات األداء وفق بيانات كل مؤشر نظراً لعدم بدء معظم
المحافظات بتنفيذ مبادرات وأنشطة الخطة المرحلية حتى نهاية الربع األول.
• تناول التقرير نتائج المتابعة لعدد « »16محافظة من إجمالي « »22محافظة مستهدفة فيما لم ترفع
 6محافظات بخططها وتقاريرها.

شمول التقرير لقياس أداء الجهات

• لوحظ ضعف مستوى التنسيق بين المكتب التنفيذي واللجنة االقتصادية العليا ووحدة التنسيق بوزارة

على المستوى المؤسسي

اإلدارة المحلية فيما يتعلق بالمبادرات واألنشطة الواردة في الخطة المرحلية الخاصة بالمحافظات

والتخطيطي

«المحليات» التي تم اعدادها واالشراف والمتابعة لتنفيذها من اللجنة االقتصادية العليا حيث لم
توضح التقارير اإلجراءات المتحدة بشأنها ونتائج المتابعة لمستوى التقدم المحرز فيها ويجب ان تقدم

الموقف التنفيذي ألنشطة الخطة
من حيث نسب اإلنجاز الفعلي
بنهاية الربع األول ومستوى
التقدم المحرز فيها

تقارير عن مستوى التنفيذ بشأنها.
• فيما يتعلق الموقف التنفيذي لألنشطة الخاصة بالمحليات ومستوى اإلنجاز الفعلي فيها بالمقارنة
مع المخطط ،وتحديد األنشطة أوضح التقرير أن معظم المحافظات لم تبدأ بتنفيذ مبادرات وأنشطة
الخطة المرحلية حتى نهاية الربع األول.
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المعيار

التقييم

• تضمن التقرير تحديد وتحليل للتحديات التي تواجه تنقيذ مبادرات وأنشطة الخطة ومعظمها مالية
بدرجة أساسية إال أن تصنيف التحديات التي تواجه عملية تنفيذ األنشطة في التقرير غير واضحة

تشخيص وتحليل تحديات
وصعوبات التنفيذ

وليست مصنفة وفق طبيعة تحديات التنفيذ في منهجيات متابعة الخطط فالتحديات الرئيسية
المعروفة تشمل التحديات التالية (ادارية -رقابية -مالية -فنية – تشريعية  -أخرى) كما ان التقرير لم
يحدد عدد ونوع ونسبة كل تحدي.
• لم يتنبه التقرير لبعض التحديات التي وردت في تقارير الجهات والممكن تجاوزها والتي تضع عالمة
استفهام حول جدية بعض الجهات في انجاز خططها.

• لم يوضح التقرير الموقف المالي للخطة نهاية الربع األول و الفارق بين التكلفة المخططة والمنفقة
خالل الربع األول نظراً لعدم البدء بتنفيذ مبادرات وأنشطة الخطة حتى نهاية الربع األول.
تحديد نسبة االنفاق المالي على
أنشطة الخطة بنهاية الربع األول

• هناك عدد من األنشطة واإلجراءات التنفيذية لها التي يجب أن تقوم بها الجهات بدون تمويل
موازناتها التشغيلية وأنشطتها االعتيادية.
• لم يوضح اإلجراءات المتخذة من الجهات لحل مشكلة التمويل والتنسيق والمتابعة للجهات ذات
العالقة.

• مساهمة التقرير في تحقيق االهداف المرجوة منه في دعم تنفيذ انشطة الخطة متواضعة وهذا
استخالص النتائج واالستنتاجات
وتقديم التوصيات المناسبة

يقلل من دور المتابعة في توظيف آلياتها ومخرجاتها في انجاز مبادرات وانشطة ومستهدفات الخطة
هذا من جانب ومن جانب اخر فأنه يؤثر على كفاءة ومرونة ومصداقية منظومة التخطيط والمتابعة
مما يقتضي اهمية وجود معلومات دقيقة عن التنفيذ .واستخالص نتائج واستنتاجات وتقديم
توصيات مناسباً .
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خامساً :أهم النتائج العامة
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باإلضافة إلى أهم النتائج الرئيسية التي تضمنها الملخص التنفيذي للتقرير نوجز أهم النتائج العامة
على النحو التالي:
 .1لم تعطي الجهات االهتمام المطلوب ألولويات السياسات العامة التي تتطلبها المرحلة األولى من تنفيذ
ً
وخصوصا المتعلقة بتطوير البنيتين التشريعية والمؤسسية المساندة والداعمة لتحقيق أهداف
الرؤية
ومبادرات الخطة المرحلية حيث تضمنت الخطة حزمة متكاملة من المتطلبات المؤسسية والتشريعية
والبالغ وعددها أكثر من " "200نشاط.
 .2غياب مستوى التنسيق الفعال بين مختلف األطر وضعف مستوى االلتزام بتدفق البيانات والمعلومات
إلى الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم.
 .3القفز على بعض الخطوات األساسية الالزمة في عملية التهيئة المناسبة والتحضير الجيد لتنفيذ الرؤية
وضعف مستوى االهتمام بالتخطيط التشغيلي الذي يعد أهم المراحل ويمثل حجر الزاوية وجسر االنتقال
نحو تطبيق الرؤية الوطنية.
 .4ظهور تحسين ملموس في آليات وأدوات نشاطي التخطيط والمتابعة ونمو الوعي التخطيطي بالجهات
الحكومية.
 .5لم توضح التقارير ما هي التحديات التي تم التغلب عليها والتي تعكس الجهود المبذولة من قبل األطر
الرئيسية لمنظومة الرؤية .والوحدات التنفيذية في الجهات .لتذليل تلك التحديات ومنها الجمع بين الجهات
( من يواجه التحدي والمتسبب فيه ) وذلك لوضع حلول لمعوقات التنفيذ اوال بأول.
 .6ضعف مستوى التنسيق واالتصال والتواصل بين األطر الرئيسية للرؤية وعلى مستوى الوحدات التنفيذية
بالجهات مما أنعكس على مستوى األداء وضعف مستوى التكامل والتعاون وتظافر الجهود.
 .7عدم التزام معظم قيادات الجهات بمتابعة عملية التنفيذ والتعرف على مستوى األداء والعمل على
أوال بأول.
تذليل الصعوبات والمعوقات ً

 .8عدم تدريب الوحدات التنفيذية على عملية إدارة التنفيذ والمتابعة للخطة وضعف مستوى االستيعاب
للنماذج وعدم القدرة على تعبئتها بالبيانات المطلوبة.
 .9تعدد الجهات العليا التي تطلب التقارير ومنها اللجنة االقتصادية ولجنة الخدمات  ...وغيرها
 .10ضعف مستوى أداء الوحدات التنفيذية وعدم توفر بيئة وإمكانات العمل المناسبة لها وانشغال معظم
ً
نظرا لعدم التزام معظم الجهات باختيارهم وفق آلية ومعايير موضوعية.
أعضائها بأعمال أخرى
 .11عدم وضوح الموارد المالية الالزمة لتنفيذ أهداف ومبادرات خطة المرحلة األولى وفي الخطط
التشغيلية المنبثقة عنها للوزارات والمؤسسات والهيئات والمحافظات.
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باإلضافة إلى أهم التوصيات العامة التي تضمنها الملخص التنفيذي للتقرير نتناول هنا أهم التوصيات العامة
على النحو التالي:
• تنفيذ عملية تدريب موجه لكافة الوحدات التنفيذية للرؤية وبناء قدراتها وفق خطة مدروسة لبناء القدرات
لضمان فهم منهجية الرؤية وفاعلية وكفاءة التخطيط والمتابعة وحسن األداء والتنفيذ والتقييم.
• رفع مستوى الوعي لدى قيادات الجهات بأهمية تنفيذ الخطة المرحلية األولى التي تأتي في ظل
الظروف الراهنة التي تعيشها بالدنا في ظل االحتالل والعدوان والحصار والتي تتطلب من الحكومة
وقيادة كافة وحدات الجهاز االداري للدولة االرتقاء لمستوى المسؤولية والتحدي واعادة النظر في آليات
اإلدارة ومضاعفة الجهود لمواكبة متطلبات تنفيذ الرؤية الوطنية بما يساهم بتفعيل مؤسسات الدولة
وتحسين الخدمات وتحقيق غايات الرؤية واهدافها.
• العمل على سد الفجوة التمويلية للخطة لضمان تنفيذها وتحديد الكلفة المالية لألنشطة المخططة
والمنفذة بحسب مصدر تمويلها .وااللتزام بالمبالغ المخصصة لتنفيذها وفق ما ورد في الخطة.
• مراعاة التحديات الخارجية والداخلية المتداخلة التي تواجه عملية التنفيذ والتي قد تحول دون تحقيق
بعض االهداف والعمل على مواجهتها من خالل سياسات وبرامج واضحة ومحددة واطار إلدارة المخاطر
والتعامل معها ومواكبتها بخطط بديلة واجراءات وقائية.
• استكمال بيانات الخطط التشغيلية ودعم تفعيل أداء الوحدات التنفيذية للرؤية في كافة الجهات وتخصيص
جزء من النفقات التشغيلية المعتمدة لكل جهة لتغطية نفقات عمل الوحدات التنفيذية وبما يساهم في
دعم عملية التنفيذ والدفع بوتيرة األداء واإلنجاز وتحقيق االتصال الفعال مع الوحدات الفرعية في الجهات
التابعة للوزارات بشكل خاص ومع منظومة الرؤية بشكل عام.
• التزام الجميع العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التعاون والتكامل في األداء والتنفيذ والمتابعة على كافة
المستويات كون الخطة ليست للحفظ أو للمزايدة السياسية أو اإلعالمية وإنما هي خارطة طريق لبناء
الدولة ومرجعية لألداء التنفيذي اليومي والشهري والسنوي.
• تفعيل دور األطر الرئيسية للرؤية وفي مقدمتها المكتب التنفيذي والوحدة الفنية بالقضاء ووحدة
التنسيق بوزارة اإلدارة المحلية في متابعة جميع الجهات بما يضمن موائمة الجهود والقضاء على
االزدواجية والتداخل والتكرار والعشوائية من خالل مجموعة من الخطوات واالجراءات الالزمة للتعامل
مع وضع غير عادي وغير طبيعي وبحيث تتولى تذليل المعوقات اإلدارية والتنظيمية والمؤسسية التي
تواجه تنفيذ الخطة,
• االلتزام من جميع األطر التنفيذية للرؤية باعتماد القواعد واألسس الصحيحة والمناسبة في كافة األعمال
ً
سلبا على كافة
والمهام وتقديم القدوة والنموذج الن أي تجاوزات أو قصور في هذا الجانب سينعكس
المستويات وبالتالي على الرؤية وتنفيذها.
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• تنفيذ االنشطة االعتيادية والتي تعد من مهام واختصاصات الوزارات والمؤسسات والتي التحتاج الى
تمويالت حتى يتم تأخيرها أو عدم تنفيذها بحجة عدم توفر التمويالت.
• استغالل الموارد الذاتية للوزارات والمؤسسات التي لديها موارد ذاتية في تنفيذ بعض أنشطة الخطة
المرحلية.
• التنسيق مع المكتب التنفيذي واللجنة االقتصادية العليا بشأن المبادرات المدرجة في محور االقتصاد
في الخطة المرحلية لضمان تنفيذها في الفترة المتبقية بالشراكة مع الجهات ذات العالقة.
• اعتماد سياسة إعالمية لألنشطة المنفذة بعيدة عن االستهالك والتركيز على األنشطة العملية.
• استيفاء النماذج والوثائق الفنية الخاصة بعملية المتابعة في المواعيد المقرة وموافاة المكتب التنفيذي
والوحدة الفنية بها.
• استبعاد األنشطة التي وردت في الخطط التشغيلية للجهات وهي من خارج الخطة المرحلية أو ليست
من اختصاص الجهة بشكل رئيسي وهي من اختصاصات جهات أخرى.
• إلزام الجهات تسليم التقارير مع الوثائق المؤيدة للتنفيذ بثالث نسخ (نسخة الكترونية موقعة مختومة
بي دي اف  – PDFنسخة اكسل  Excelعلى االيميل) مرفقا برسالة تغطية للتأكد من أن التقرير تم
االطالع عليه من قبل قيادة بالجهة وبما يحقق والمسؤولية والمسائلة.
• دراسة المبادرات والمشاريع الخاصة بمصفوفة المحليات واتخاذ المعالجات المناسبة وإمكانية تمويل
البعض منها من نسبة الـ  % 45من الموارد المشتركة المخصصة للسلطات المحلية بالمحافظات.
• مراجعة أوضاع الوحدات التنفيذية في الجهات وإعادة تشكيلها وفق دليل تشكيل الوحدات التنفيذية
وبحسب الكفاءة.
• تصنيف الموقف التنفيذي لألنشطة في التقارير ومستوى التقدم المحرز فيها ،وفق المخطط الزمني
في كل ربع ،وتحديد األنشطة المتوافقة مع الجدول الزمني أو المتأخرة عنه أو المتقدمة له ،وكذلك
عدد األنشطة التي أكتمل تنفيذها أو تلك التي ما تزال قيد التنفيذ وكذلك األنشطة المتأخرة التي لم
يبدأ تنفيذها “غير المنفذة” كنسبة الى ما هو مخطط في الربع  ،وكنسبة الى إجمالي أنشطة الخطة
المرحلية.
• االلتزام بالمواعيد المحددة لتسليم التقارير حتى يتم مراجعتها بوقت كاف وعمل تغذية راجعة لتصحيح
المسار (إن وجدت انحرافات) في وقته المناسب.
• اعداد تصنيف موحد بالتنسيق مع الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم لمفهوم أنواع السياسات  /للتدخالت/
ً
مسبقا /بحيث يتم استيعاب ذلك
لألنشطة /وتقسيم أنواع السياسات وفق تصنيف موضوعي يحدد
في النظام االلكتروني للرؤية.
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• إعداد قواعد ومعايير من قبل المكتب التنفيذي ووزارة المالية لتحديد الكلفة المالية للمبادرات والبرامج
والمشاريع وتعميمها على الجهات لاللتزام بها وموافاة الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم بنسخة منها
لكي يتم المراجعة على ضوئها.
• االهتمام بالتخطيط التشغيلي باعتباره جسر االنتقال نحو تطبيق الرؤية الوطنية من خالل التدرج في
تحويل كل هدف استراتيجي إلى أهداف فرعية مرحلية واضافة المبادرات التنفيذية والنتائج التي توضح
ماذا يجب أن تتقدم كل جهة من أعمال رئيسية ومشاريع وإنجازات لتحقيق كل هدف فرعي مرحلي على
أرض الواقع
• قيام األطر الرئيسية للرؤية مراجعة تقارير الرصد والمتابعة الواردة من الجهات وتحليلها والتأكد من دقتها
ً
وخصوصا الربع سنوية تلزم
جمع الوثائق والتأكّ ـد من مراجعتها واالنتهاء من إعداد التقارير الدورية
وبعد
ِ

عمل مع الوحدة التنفيذية التي يتناولها التقرير في الجهة لمناقشة
األطر الرئيسية للرؤية بعقد جلسات
ٍ

تقرير األداء مع قيادة الجهة والوحدة التنفيذية فيها وسماع مالحظاتهم واستيعابها قبل الرفع بالتقرير
النهائي للجهات المعنية .وتهدف هذه اآللية لتعزيز دقة ومصداقية التقرير ومراجعة لمستوى أداء الجهة،

ف َأ ْي ً
التحديات التي تواجهه
ُ
تكم ُن
همها للقضايا والتحديات المستقبلية َوأين
ـضا إلى تقييم َف ِ
ُ
كما تهدِ ُ

يمكن مساعدتُ ها في تجاوز المعوقات.
الجهة وكيف
ُ

• تحري الدقة والمصداقية وارفاق الشواهد واألدلة التي تدعم مصداقية احتساب قيم المؤشرات.
• االعتماد على األوزان النسبية لألنشطة والمبادرات واألهداف للتعرف على مدى ما تحقق من الخطة
ً
نظرا ألن األنشطة والمبادرات واألهداف تتفاوت فيما بينها من حيث األهمية ،ولذا فإن
المرحلية،
االعتماد على عدد األنشطة ال يعبر بدقة عن حجم اإلنجاز الكلي على مستوى الخطة خالل كل مرحلة.
• التنسيق مع وزارة الشؤون القانونية وتفعيل دور قطاع الفتوى والتشريع في مساعدة الجهات المختلفة
في عملية إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح أو تعديالتها وكذلك الحال مع وزارة الخدمة المدنية
فيما يتعلق باللوائح التنظيمية واإلدارية وبناء الهياكل والتوصيف الوظيفي.

134

تقرير المتابعة للربع األول

تقرير المتابعة الشامل للربع األول من الخطة المرحلية األولى

خاتمة:

ً
ً
كبيرا أمام كافة مؤسسات وأجهزة الدولة ويضعها أمام اختبار
تحديا
إن نجاح تنفيذ الخطة المرحلية يمثل

حقيي باعتبار أن هذه الخطة هي بداية لمرحلة جديدة تنطلق من العزم واإلرادة والتصميم على تنفيذ
غايات وأهداف الرؤية الوطنية وتجاوز كافة الصعاب والتحديات بعون الله ومن المهم ً
جدا أن تعكس
هذه الخطة قوة العزم واإلرادة والقدرة على النجاح ،حيث اثبتت تجربة بالدنا في إعداد وتنفيذ الخطط
واالستراتيجيات الوطنية والقطاعية أنها كانت تصطدم بالبيئة اإلدارية والثقافة التنظيمية السائدة في
مؤسسات وأجهزة الدولة باإلضافة الى غياب المشروع الوطني واإلرادة السياسية الصادقة الداعمة
لتنفيذ تلك الخطط على العكس من الوضع الراهن حيث يحظى هذا المشروع بدعم ومساندة قوية
من القيادة الثورية والسياسية ومن المهم إدارة سياسية التغيير بحكمة وإرادة صلبة تراعي حجم التركة
الثقيلة الموروثة في أجهزة الدولة واآلثار المترتبة على استمرار العدوان والحصار الذي ضاعف خالل
سنواته الخمس من حجم التحديات عالوة على ما تعيشه هذه المؤسسات اليوم من ظروف استثنائية
فرضتها إجراءات العدوان والحصار واالحتالل لبعض المناطق ما يفرض الوعي بهذه التحديات وامتالك
سياسة واضحة إلدارة التغيير لتنفيذ خطة المرحلة األولى وبما يدعم الجهود الرسمية والخطوات الحيثية
لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
ومن المهم ً
جدا تفعيل دور كافة أطر منظومة الرؤية وجهات التنفيذ وتحقيق عملية التنسيق والتكامل
بين الوزارات والمؤسسات والهيئات واللجنة االقتصادية العليا؛ لتسهيل تنفيذ الخطة بفاعلية وكفاءة
ولتذليل العقبات التي تواجه عملية التنفيذ التي تعد من أصعب مراحل الخطة ألن ضعف مستوى األداء
وضعف كفاءة التنفيذ وآلية المتابعة الفاعلة سيقود الى عدم إمكانية معرفة سبب ودرجة تأخر أو تقدم
تحقيق النتائج من خالل هذا التقرير الشامل حاولنا جمع كل مالحظات الوحدة الفنية ونحن على ثقة أن
ً
حافزا لتطوير األداء ورفع مستوى اإلنجاز في الفترات
هذا العمل وأن شابته بعض األخطاء سيكون
القادمة بإذن الله تعالى.
كما نعتذر من أي جهة أو قيادة مؤسسية شعرت بالغبن لسبب أو آلخر والوحدة الفنية في أتم
االستعداد لتعديل بياناتها إذا لزم األمر وفق توضيح مرفق باألدلة.
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تقرير المتابعة الشامل للربع األول من الخطة المرحلية األولى

