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 تقديم نظام الرصد لبرامج اإلجرائية

 مقدمة -9

ال یوجد  وتعد هذه الوثيقة بيان موجز لنظام الرصد اإلجرائي.یتم إطالق هذا النظام بإفتراض برامج اإلجرائية المشترکة في التنظيم، 

  .ألخ و اإلجرائية و اإلستراتيجية األهداف و المستخدمين، عدد في  أي قيد

 مخطط التفصيلي -۲

 یتضمن نظام الرصد برامج اإلجرائية للتنظيم على إمكانيات الموجودة فيما یلي:

 ِإدارة المرکزیة لعمليات الرصد -۲-9

 على خطيطالت حيز في  المعلومات و عملية رصدها. تم تمثيل الكيانات المهمةیتولى هذا القسمم، عمل الرئيسمي للنظام أيج جم    

 :التالي النحو

 (SOاألهداف اإلستراتيجية ) -۲-۱-۱

سيتم تسجيل أهداف اإلستراتيجية في النظام بالوزن النسبي. النقطة المهمة في هذا الصدد، هي أن تسجيل األهداف اإلستراتيجية 

 سنوات في المعّرفة ةاإلستراتيجي األهداف  أساس على مصنفة بصورة التقاریر تلقى حتى النظام في عریفهت تم التي سنة بذکر  یتم

 نة.یة کل السبدا في و الحاجة تقتضي لما وفقاً المدیر قبل من اإلستراتيجية األهداف تحدیث و تسجيل یتم. المختلفة

 (POاألهداف اإلجرائية ) -۲-۱-۲

اإلستراتيجية الالحقة بالثقل النسبي. وسوف یتم تسجيل و تحدیث أهداف اإلستراتيجية من قبل المدیر وفقاً لما ستسجل األهداف 

 سنة بذکر  متی و  تقتضمي الحاجة في بدایة کل السمنة.کذلي یسمجل سنة التعریف کما کان في األهداف األهداف اإلستراتيجية   

 و. المختلفة سنوات في المعّرفة اإلستراتيجية األهداف  أسماس  على مصمنفة  بصمورة  التقاریر تتلقى حتى النظام في تعریفه تم التي

 .المختلفة سنوات في المدونة أهداف على بناء الموقف مقارنة یتم

 النشاط الرئيسي -۲-۱-۳

شطة نیعرف نشماط الرئيسمي تحت کل هدف اإلجرائي. یقسمم النشماط الرئيسمي على قسممين: االنشطة الرئيسية المشترکة و اال      

الرئيسمية المختصمة. ینتج جمي  التقاریر و اإلحصاءات النظام من االنشطة الرئيسية المشترکة. تعرف االنشطة الرئيسية المختصة و   

 النشممطةا في الترميز من  إدارتها عن طریق الوحدات في المحافظات. یجب أن یكون ترميز االنشمطة الرئيسممية على نحو مختلف 

( . الماضية السنة هایةن أو) | السنة تلي بدایة في المدیر قبل من المشترکة الرئيسية االنشطة جمي  إدخال یتم. المختصة الرئيسمية 

 .المحافظة في الوحدات طریق عن المختصة الرئيسية االنشطة تعریف یمكن لكن

 یمكن تقييم تكاليف االنشطة الرئيسية، و الذي یسجل بعملة الریال جميعاً. :الميزانية
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کذلي تتعلق االنشمطة الرئيسمية بال أو إحدى أو عدة مستندات عليا) برنامج السادس، سياسات العامة لتقتصاد    :ت العلياالمسمتندا 

 المقاومي، سياسات العامة للصحة، إجراءات مشروع التغيير للمجلس اإلستراتيجي و نحوها( التي تختار من قائمة واحدة.

 یتكلف بتنفيذ االنشطة الرئيسية في الواق  .قسم من النظام الذي  :وحدة / مكتب المشرف

 المبادرة -۲-۱-۴

یمكن إضافة مبادرات المشترکة تحت االنشطة الرئيسية من قبل المسؤول، و سيكون المائة عن مجموع ثقلها من النشاط الرئيسي 

 .العليا. یسجل توصيف لكل مبادرة. یكون جدولة للمبادرات. یقسم المبادرات وفقاً للمحافظات

المدیر التنفيذي: یجب تحدید منفذ للمبادرة. ینقسمممم منفذ المبادرة على منفذ القانوني و منفذ الحقيقي، و یمكن أن تتضممممن کل 

منفذ الحقيقي. عادة ترتبط منفذ القانوني بمكتب المشمرف على االنشمطة الرئيسية. إن منفذ الحقيقي    و القانوني منفذ  مبادرة على

 .(یق وحدة المحافظة ) أو اللجنة لألنشطة الرئيسية المرکزیةشخص یأتي للمبادرة عن طر

تجاه کل نشاط الرئيسي و کل مبادرة ) في اللجنة الوزارة و کل وحدات  "مسؤول الرصد "مسمؤول الرصمد: یحدد شخص لمممممممم  

أو  ط الرئيسمميالمحافظات(. یطلق مسمؤول الرصممد على شممخص ) کالمدیر أو الخبير( الذي دوماً یطل  من مدى تطور للي النشمما 

. محتملةال مآزق من للخروج المبدعة  المبادرةج یعرف الممرات و حواجز التطور، و مُلِم بالفرص المقبلة، و یبادر باالقتراح في حلول

أو زمن محدد في فترة  ) مسمؤول الرصمد مدى التطور کل من المبادرات المتعلقة به حتى العاشمر من کل شهر    یسمجل  أن یجب

 مسؤول على کذلي  ة شهر الماضي في النظام، وأیضاً تحميل المستندات و األدلة المبنية على التطور لكل المبادرة.الرصد( أو نهای

اإلنحراف   >= -۵)%  % ۵الرصممد تسممجيل سممبب االنحراف في النظام لكل مبادرة التي تأخر عن الجدولة بالنسممبة أکثر من    

    .(المبادرة

ن عن محاسممبة التوق  لكل مبادرة على مدى الزمن حتى هذه اللحظة، نقترح محاسممبة خطية  محاسممبة التوق : نظراً لعدم اإلعال

 ۲۱بالمائة من زمنها، یتوق  التطور أیضاً بالنسبة  ۲۱للتطور المبادرات) أبسط نوع المحاسبة(. بمعنى أن المبادرة التي قضت بالنسبة 

 . بمممممممممممممممممممممممالمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممائمممممممممممممممممممممممة 

 .یتم تسجيل تأریخ اإلجراءات أو التطورات القائمة لكل مبادرةتسجيل تأریخ التطورات: من أجل إستخدام أفضل، 

العالمات: یمكن أن تتضمممن المبادرة على العالمة. العالمة عبارة عن نص یعلن عنها اللجنة على أسمماسممها، شممروط تدقيق لمدى 

  .مطابقة التطور في المبادرة
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الرصد : نموذج من شبكة البرمجة اإلجرائية المشتركة في نظام1الصورة  
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 فترات الرصد -۲-۱-۵

یتم رصد برمجة اإلجرائية في فترات زمنية معينة. یحدد البدایة و النهایة لزمن بيان اإلقرار و تقييم المطابقة في کل فترة من قبل 

  أیام(. 9۱المدیر ) عادة في فواصل 

 تطور بيان اإلقرار -۲-۱-۶

. مبادرة على مسؤولي الرصد المرکزي أو المحافظة المنتخبة لتلي المبادرةیسجل تطوراً لكل المبادرة. سيكون تسجيل التطور لكل 

 سوف یحتاج لتحميل المستندات و األدلة حين تسجيل التطور .

یطلب النظام من المسمتخدم سمبب اإلنحراف من القائمة، إلا کان نسمبة التطور المسجلة أقل من المتوق  ) علي سبيل اإلفتراض    

 ر بيان اإلقرار للمبادرة، و شرحها إلا رغب في للي.( حين زمن تسجيل تطو۵%

 ال یمكن تسجيل التطور في النظام بالنسبة األکثر من المتوق  أو األقل من المتوق 

  

 

 : صفحة تسجيل تطور بيان اإلقرار نظام الرصد۲الصورة

 تقييم المطابقة -۲-۱-۷

دمي ات. في هذا الفاصمل یشاهد مسؤول التقييم المعتبر من المستخ یعتبر في کل فترة الرصمد، فاصمل زمني لتقييم مطابقة المبادر  

المرکزي، تطورات بيان اإلقرار و المسمتندات و األدلة في بيةة العمل، و یبادرون في تسجيل تطور تقييم المطابقة و علل اإلنحراف  

 المطابقة.
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 : نموذج من صفحة تقييم المطابقة لألنشطة۳الصورة

 الميدانيالرصد  -۲-۱-۸

في حالة تخصميص مسمؤول الرصمد الميداني للمبادرات، یمكن أن یحاول في تسجيل الرصد الميداني للمبادرات المتعلقة بوحدات    

 المحافظة .

 الترميز للكيان -۲-۱-۱۱

رات، و تتم المبادسمميعرف طریقة الترميزیة ايلية لكينونة األهداف اإلسممتراتيجية، و األهداف اإلجرائية، و االنشممطة الرئيسممية، و   

  إجرائها في مستویات المختلفة. کذلي تحصل االنشطة الرئيسية و المبادرات الخاصة على الترميز المختص.

 تعريف المستخدمين و مستويات الوصول -۲-۱-۱۱

مطابقة و لیعرف المستخدمين على المستویين. على مستوى مرکز توجيه المستخدمين، و کذلي الرصد المرکزي و مسؤولي تقييم ا

الميداني. على مسمتوى المحافظة، یسمتطي  مسمتخدم مدیر الرصمد للمحافظة، أن یعرف المستخدمي الرصد ألنشطة الرئيسية في     

أن یذکر بأن التشمكيل على مسممتوي المرکز تعریف بعل المبادرات مشمابهة و مبنية على االنشممطة الرئيسممية    یجبالمحافظة. و 

) المحافظات إحدى المرکز یشبه سوف النطاق، هذا في لذلي. المحافظة مستوى على تتم  رات التيالمرکزیة، باإلضافة على المباد

 .البلد مستوى على األخرى(  4۲ بالمحافظة یسمى ما

 ستكون أدوار المستخدمين في هذا النظام کما یلي:

 مدير النظام:

  الرئيسية، و المبادرات المشترکة الالحقة لها م  جمي  القدرة على تعریف األهداف اإلستراتيجية، و اإلجرائية، و االنشطة
 التفصيالت.

 القدرة على تحدید المبادرات المشترکة على أساس تقسيم المحافظات 
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  القدرة على تعریف المستخدمي المرکزي، و مسؤولي في الرصد المرکزي، و مسؤولي تقييم المطابقة و الميداني، و
 نيابات المرکزیة.

 ل اإلعالنات لكافة المستخدمين.القدرة على إرسا 

 :مسؤول الرصد المحافظة

 .)القدرة على تعریف األنشطة الرئيسية المختصة ) في حالة تفعيلها من قبل مدیر النظام 
 .القدرة على إرسال اإلعالنات لكافة المستخدمين 
 .القدرة على تلقي أنواع التقاریر على مستوى المحافظة 

 :مسؤول الرصد المركزي

 یف مسؤول الرصد المرکزي مثلما کان مسؤول الرصد المحافظة، ولدیه کافة اإلمكانيات مسؤول الرصد المحافظة تم تعر
 في مجال المبادرات م  المرکز.

 یمكن لمسؤول الرصد المحافظة باإلضافة لذلي، القدرة على:  

o .تحدید مسؤول تقييم المطابقة المبادرات الرئيسية من بين المستخدمي المرکز 

o  تلقي التقاریر المتعلقة بالتطور و تقييم المطابقة في نطاق المختلفة من النظام. 

 :مسؤول الرصد لنطاق المحافظة

 .القدرة على تسجيل تطور المبادرات المخصصة له في زمن المسموح 
 القدرة على تسجيل التأخير في المبادرات المخصصة له في زمن المسموح . 
  المستندات التطور للمبادراتالقدرة على تحميل ملف . 
 .القدرة على تلقي أنواع التقاریر على مستوى النطاق المتعلقة به في المحافظة 

 :مسؤول النطاق المركزي

   تم تعریفه مثلما کان مسؤول الرصد المحافظة، و لدیه کافة اإلمكانيات مسؤول الرصد المحافظة في مجال المبادرات م
 .المرکز

 ،یمكن لمسؤول الرصد نطاق المرکزي أن باإلضافة على للي:  

o .یحدد مسؤول تقييم المطابقة لألنشطة الرئيسية من بين المستخدمي المرکزي مرتبط بنطاقه 
o تلقي التطور للمحافظات وفقاً لتصنيف المحافظة و المكاتب في نطاق المتعلق به. 

 :مستخدم المحافظة

 إمكانية مستخدم کمسؤول الرصد المبادرة 
 سجيل التطور و إرفاق المستنداتإمكانية ت 
 مالحظة تأریخ تسجيل التطور و تقييم مطابقة المبادرات المتعلقة به 
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 : مستخدم المركزي

 یتمت  بكافة إمكانيات مستخدم المحافظة في نطاق المرکزي. 
 باإلضافة على للي، یمكن أن:  

o یتم تعيينه کمسؤول تقييم المطابقة من قبل مسؤول نطاق المرکزي. 
o یحاول تجاه تقييم المطابقة المبادرات المتعلقة به. 
o .یالحظ تأریخ تسجيل التطور، و تقييم المطابقة للمبادرات التي تم تعيينه کمسؤول تقييم المطابقة 

 إعمال التقریر -۲-۲

األهداف  الرئيسية، و سيكون قسم إعمال التقریر قادراً على تلقي التقاریر وفقاً لمؤشرات الالزمة في مجال المبادرات، األنشطة
اإلجرائية، و األهداف اإلستراتيجية. یوفر هذا القسم للمستخدم فرصة استخراج الملف إلى إکسل، و زیادة و تقليل األعمدة المطلوبة 

 إلعداد التقریرأیضاً.

 إعمال التقریر وفقاً لتنصنيف النطاق 
 إعمال التقریر وفقاً لتصنيف المكاتب 
 نيف المحافظاتإعمال التقریر وفقاً لتص 
 إعمال التقریر وفقاً لتصنيف المبادرات، و األنشطة الرئيسية، و األهداف اإلستراتيجية، و األهداف الكمية 
 إعمال التقریر علل اإلنحراف و اإلنحراف المسموح و غير المسموح 

 

 نموذج من تقارير النظام؛ تقرير التطور و إنحراف أهداف العام  :۴الصورة
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 وذج من التقارير النظام؛ تقرير التطور وانحراف من المستندات العليا: نم۵الصورة

 للتخصيص قابلة  اللوحة -۲-4

تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لهذا النظام في القدرة على الوصول إلى تقاریر النظام في شكل اللوحات قابلة للتخصيص.تسمح هذه 

 أقسام  صيغة في و المطلوب، مكانها في التقاریر بوض  للمستخدم هذه المعلومات لوحات  اللوحات للمستخدم بوض  التقاریر في شكل

 لمهمةا المعلومات على الحصول حتى اللوحة قائمة من الصفحة في وإطالقها  )األداة( التي یمكن بسهولة سحبها widget بأسم
 (.Drill-Downال إلى األسفل )إليهم في نظرة األولى. عادة ما سيكون لهذه األدوات إمكانية اإلنتق بالنسبة
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 : نموذج من اللوحات المعدة من قبل المستخدمين۶الصورة

  

 المرسل -۲-3

ینشئ هذا القسم تبادل الرسائل النصية بين مستخدمي النظام. یمكن للمستخدمين البحث عن مستخدمين ايخرین على النظام 
 أي منها.وعرض سجل الرسائل المبادلة الخاصة بهم عن طریق إختيار 
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 : واجهة من مرسل النظام لتسهيل الحوار في النظام7الصورة

  

 اإلعالنات-۲-۵

یعتبر هذا القسم إلدراج الرسائل و األخبار في أقسام المختلفة من التنظيم. یتم عرض األخبار في مستوى الذي تم تعریفه في للي 
 م عرض اإلعالن في مستوى تلي المحافظة.المستوى. لذلي إلا تم تعریفه من قبل مسؤولي المحافظات، فسيت

 مساهمة في العلم -۲-۶

 التجربة ستخداما المشترکة، المبادرة تنفيذ في یمكن لذلي. المحافظات مستوى على المشترکة المبادرات و الرئيسية أهداف  یكرر
مجال تنفيذ المبادرة نفسها في تلي المحافظة. بالنظر إلى تشابه المبادرات  في و أخرى، لمحافظة محافظة في المكتسب العلم و

المشترکة على مستوى المحافظات، یمكن إرسال الرسالة على مبادرة ما بالترميز األساسي المشترك ) جزء من الرمز الذي یكون 
ى حق للي بعرض نوع المبادرة. باإلضافة علقبل المحافظة( سيظهر لكافة األشخاص الذین تم حصولهم على تلي المبادرة، و یال

       إرسال النص، سيمكن إرسال الملفات لتشتراك أیضاً.

 األخرى  خصائص -4

  سيالحظ في کافة الجداول إمكانية الترشيح و البحث المبنية على الحقول. باإلضافة سيضيف إمكانية

 .الجداول کافة في إلکسل  االستخراج
  سيتم تسجيل کامل السجل مرفق م  الزمن االنشطة المستخدمين في النظام، و عنوانip ومتصفح ویب و تفاصيل ،

    أخرى.

  

 حزمة التكنولوجيا -3

 #C باللغة و  .Netسيتم تطویر النظام بواسطة حزمة المایكروسوفت للتكنولوجيا. سيشكل رمز بي آند للنظام بناء على فریم ورك 

على جانب  JavaScriptم   WebApi  ستستخدم صفحات الویب بصورة الكاملة من هندسة الملقمة من قبل . بشكل أدق،
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. کذلي سيتم MVCللمستخدم. هذا سيؤدي إلى استقاللية الرموز المستخدم من تقنية الخادم. یتم تنفيذ بناء الصفحات بتقنية 
بجانب المستخدم، ستشكل غالف واجهة المستخدم الرئيسي  Angular JSو  JQuery ،Bootstrapاستخدام من مكتبات 

( لالستخدام األمثل على األجهزة Responsive. سيتم تصميم واجهة المستخدم تماماً بصورة مستجيبة )Kendo UI  لمكتبة
 ۲11۴ نسخه MS Sql Serverالمحمولة. ستكون قاعدة البيانات 

 

 


