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 تقرير اإلنجاز والمتابعة والتقييم للخطة االستراتيجية
  

 نموذج المتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع الخاصة بالمديرية اإلدارية 

 نسبة االنجاز ما تم إنجازة البرنامج/ المشروع اسم
 %100 (4تم استالم سيارة عدد ) 4طن عدد  7-5(شراء سيارة شحن 1
 تم ربط المستودع بالكهرباء - ( بناء وتجهيز هنجر في المستودعات8

 تم تركيب لوحة انذار وحريق للمستودع -

 تم  االنتهاء من األعمال التكميلية بالمستودع -

100% 

/ مستودع ( صيانة مستودعات المشيرفة1
 اللوازم

 صفر المخصصات المالية ال تكفي إلنجاز الصيانة

 17-15من  1شحن عدد ( شراء سيارة 4
 طن

 %20  1/8002سيتم استالم السيارة بنهاية شهر 

) إربد+  8( شراء مولد كهربائي عدد 5
 العقبة(

 تم تركيب مولد كهربائي بسوق العقبة  -
سيتم تركيب المولد الثاني بسوق إربد حد أقصى  -

15/1/8002  

100% 

لى احد الشركات وقد احيل العطاء عتم طرح عطاء و  - ( شراء اجهزة تكييف6
تم تركيبها باالسواق واستالمها حسب األصول وعددها 

( 2420قيمة اجمالية مقدارها )ب( مكيف باالسواق 16)
 دينار

100% 

يمة بلغت قوب تم الشراء ووزعت العربات على األسواق ( شراء عربات تسوق7
  0( دينار12000)

100% 

اإلدارة  /الم الباص وهو يعمل بقسم الحركةاستتم  ( تأمين وسائط نقل لموظفي المؤسسة2
 ( دينار12500ر-بقيمة مقدارها )

100% 

 

 غير منجز  قيد اإلنجاز  منجز 
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( التأمين على موجودات وبضائع 2
 المؤسسة المنقولة الى االسواق

موجودات المؤسسة محال على السادة على لتأمين ا-
مقداره  اجمالي مبلغشركة المجموعة العربية للتأمين ب

 ( دينار11110ر-)
ين على البضائع المنقولة لالسواق محال على مالتأ -

 ( دينار 4000ر-ل بقيمة تبلغ )فاكشركة البركة للت

100% 

( تأمين القرطاسية لمديريات وأسواق 10
 المؤسسة

يتم تأمين القرطاسية للمديريات واالسواق من خالل 
 وضدائرة اللوازم العامة ومن خالل استدراج عر 

ومن خالل الشراء المباشر من  اللجان المختصةو 
 االسواق

100% 

تم إحالة النواقص بالمبنى من خالل وزارة االشغال  ( استكمال بناء سوق الزرقاء الجديد11
ومن المتوقع  العامة واالسكان والموضوع قيد اإلجراء

-بقيمة        ) 1/8002استالم السوق بنهاية شهر 
 ( دينار 25000ر

20% 

( شراء اجهزة ومعدات لغايات الدفاع 18
 المدني

يتم تركيب اجهزة ومعدات لغايات الدفاع المدني 
وبقيمة  لعمللشرتها والقديمة وقبل مباالسواق الجديدة ل

 ( دينار 500ر-تبلغ )

100% 

 -القويرة ( انشاء اسواق جديدة وتجهيزها11
 ذيبان  -الخالدية –الطيبة  –ي حالصبي

) الصبيحي + الخالدية+ اسواق وهي  (5افتتاح )تم 
 ذيبان+ الطيبة الجنوبية+ القويرة( 

100% 

( وهي تعمل بقسم 8استالم سيارة صالون عدد )تم   8ة صالون عدد ( شراء سيار 14
 دينار 82000ر–الحركة/ اإلدارة وبمبلغ إجمالي مقداره 

100% 

( حراسة وحماية اسواق المؤسسة بيادر 15
دة+ رأس العين+ + الجويوادي السير

 الجبيهة+ السرو

تم اإلحالة على السادة مؤسسة المتقاعدين العسكريين 
 ( دينار 84160ر-بمبلغ اجمالي مقداره )

100% 

 غير منجز  قيد اإلنجاز  منجز 
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( تجهيز وتحديث االسواق القديمة 16
 )العقبة + مرج الحمام(

تم مخاطبة مالك سوق مرج  –:سوق مرج الحمام( 1
ام بموجب كتاب عطوفة مدير عام المؤسسة الحم
لبيان رأي مالك  8/2/8002اريخ ت  1/2/1/11520رقم

السوق برغبة المؤسسة توسعة سوق مرج الحمام 
وعلى نفقته ولم يتم الرد من قبل المالك وحتى تاريخه 
علما" بأنه قد تم إحالة صيانة مناهل السوق الخارجية 

ينار وصيانة ( د1720ر-على احد الشركات بمبلغ )
 ( دينار 850ر-للدرج الداخلي للسوق بقيمة )

 صفر

من قبل سلطة  المؤسسة تابلغ -سوق العقبة:( 8 
تعذر تلبية توسعة سوق العقبة وقد بالعقبة االقتصادية 

قامت سلطة العقبة االقتصادية بعرض تقديم ارض 
بديلة للمؤسسة النشاء سوق جديد عليها واالستغناء 

 م وقد تم رفض الطلبعن السوق القدي

 صفر

 

 غير منجز  قيد اإلنجاز  منجز 
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صيانة دورية لألالت عمل ( 17
 الكاش الموجودة باالسواق

 وتقدر( كاش 100( كاش عادي من أصل )50تم صيانة )
 ( دينار1000ر-د )بحدو رها التي تم توفيقيمة المبالغ 

100% 

صيانة دورية لألرفف عمل ( 12
 ةالحائطية والهرمي

ارفف هرمية  م(104(م ارفف حائطية و )111)صيانةتم 
قيمة المبالغ  التي تم و وتوزيعها على أسواق المؤسسة 

 ( دينار8000ر-توفيرها )

100% 

( متابعة عقد الصيانة الخاص 12
 بالمولدات الكهربائية

تم إحالة صيانة المولدات الكهربائية على شركة األفاق 
ولغاية  1/7/8002من  الهندسية للمقاوالت اعتبارا"

1/7/8002 

100% 

( الصيانة الدورية للمولدات 80
 الكهربائية 

سواق في األلمولدات الكهربائية الموجودة ايتم متابعة صيانة 
بمعدل مرة اسبوعيا" والمبلغ الذي تم توفيره مستودعات الو 

 ( دينار1000بحدود )

100% 

( الصيانة العامة لمرافق 81
 المؤسسة

مرافق المؤسسة واسواقها من خالل طلب مدراء يتم صيانة 
 االسواق ومن خالل لجان التفتيش المتعددة

100% 
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 تقرير اإلنجاز والمتابعة والتقييم للخطة االستراتيجية
 واألسواقبعة والتقييم للبرامج والمشاريع الخاصة بمديرية الجودة والتسويق نموذج المتا

 نسبة االنجاز هما تم انجاز  اسم البرنامج / المشروع
( استطالع اراء المنتفعين من خدمات 1

 المؤسسة
 8002استبانه لقياس رضا المنتفعين خالل عام  8000تم توزيع 

 %25ر8عن خدمات المؤسسة بلغت نسبة الرضا العام و 
100% 

( متابعة التقارير الشهرية الواردة من 8
 االسواق

تقريرا" خالل  (582) تم متابعة التقارير الشهرية لالسواق والبالغة
 8002سنة 

 100% 
ها شكوى واقتراح وتم اغالق 144بلغ عدد الشكاوي الواردة  ( متابعة الشكاوي واالقتراحات1

 0ومتابعتها كامال"
100% 

تم عمل معايرة الثالجات بمعدل مرتين في السنة لالسواق التي  ( المعايرة لالجهزة والمعدات4
 ( سوق 5وعددها ) تخضع لبرنامج الجودة الشاملة

100% 
( ضبط الخدمات المقدمة من 5

 المستثمرين
 %100 دينار 442254بلغت استثمارات القطاع الخاص 

 تقرير( 461االسواق )عة بمتاعدد التقارير الواردة من لجنة  - ( متابعة اداء االسواق6
 بلغت قيمة المناقالت و كتاب  150عدد الكتب الصادرة للمناقالت  -
ية سار حيث شملت الرواكد ومواد اإلتفاقيات ال ( دينار100000)

 0ومواد اإلتفاقيات المنتهية
 زيارات شهريا" 10-2ة لالسواق بمعدل تابعتم عمل جوالت م -

100% 

( متابعة اداء الموردين وتقييم ادائهم 7
 من حيث الجودة

 %100 ( مادة17فر في الجودة بلغ )صعلى عالمة  الحاصلةعدد المواد 
 %50 ( مرة45( سوق وبمعدل )81تم تعقيم ) قيم االسواق والمستودعاتعت( 2
( الدراسات التسويقية ورصد االسعار 2

 للمواد الغذائية واالستهالكية
 عطاء شراءلعرضا"  588تم دراسة  -
 مادة بالسوق المحلي 8800تم رصد  -
دراسة لفروقات االسعار بين المؤسسة والسوق  18تم عمل  -

 المحلي
 8002( عطاء خالل عام 82تم دراسة ) -
 0تم عمل دراسات لمقارنة معدل بيع االسواق كل ثالث شهور -
تم إجراء دراسة النسب المئوية لمبيعات كل سوق من إجمالي  -

 المبيعات

100% 

 %100  8002اعداد خطة مبيعاتتم  ( التقنيات االحصائية10
 غير منجز  قيد اإلنجاز  منجز 
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 بعة والتقييم للبرامج والمشاريعنموذج المتا
 نسبة االنجاز ما تم إنجازة اسم البرنامج/ المشروع

( عينة 460عدد العينات المرسلة الى الجهات الفاحصة ) ( الفحص واالختبار للمواد11
 -موزعة كما يلي :

( مادة مختلفة للفحص المخبري من المواد 118( تم ارسال )1
 -تيب التالي :الموردة للمستودعات وحسب التر 

( عينه من المواد الغذائية للفحص في مختبرات 147) -
 0المؤسسة العامة للغذاء والدواء

( عينه من المواد الغذائية وغير الغذائية للفحص في 165) -
 مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس

100% 

( عينه للفحص المخبري من اسواق 142( تم أخذ )8 
 -: المؤسسة وبالشكل التالي

( عينه من المواد الغذائية للفحص في مختبرات 66) -
 0المؤسسة العامة للغذاء والدواء

( عينه من المواد الكيماوية للفحص في مختبرات 28) -
 0مؤسسة المواصفات والمقاييس

 

( عينه مخالفة للمواصفات القياسية االردنية حيث 55) –( 1 
ذ القرارات تم عرضها على لجنة المشتريات الرئيسية وأخ

 0المناسبة بحق الشركات الموردة
 

  0( عينات غير صالحة لالستهالك البشري6( )4 
  0( عينه كانت مطابقة للمواصفة القياسية االردنية122( )5 
  ( عينه كانت صالحة لالستهالك البشري800( )6 

%عن مبيعات 60( زيادة المبيعات بنسبة 18
8007 

حيث بلغت  8007% عن عام 75تم زيادة المبيعات بنسبة 
( دينار فيما بلغت عام  116142872ر-) 8002مبيعات 

 ( دينار 66115800ر-) 8007
100% 

وكانممممممت بقيمممممممة  1/7/8007تممممممم حصممممممر الرواكممممممد بتمممممماريخ  ( تسويق البضائع الراكدة 11
 86/11/8002( دينممممممار تناقصممممممت حتممممممى تمممممماريخ 554602)

 0% 70( دينار أي بنسبة 165686ووصلت الى قيمة )
100% 

 

 غير منجز  قيد اإلنجاز  منجز 
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 تقرير اإلنجاز والمتابعة والتقييم للخطة االستراتيجية
 بعة والتقييم للبرامج والمشاريع الخاصة بمديرية تكنولوجيا المعلوماتنموذج المتا

 نسبة االنجاز ما تم انجازه اسم البرنامج / المشروع
( تجهيممز وادخممال البمماركود  فممي 1
بعمممممة اسمممممواق مأدبممممما/ الكمممممرك/ ار 

 عجلون/ الرمثا

 %50 الف دينار عن طريق دائرة اللوازم العامة 180تم طرح عطاء بقيمة  -

( حوسممممممممبة بطاقممممممممات الممممممممذمم 8
 شترياتالخاصة بالم

قيد تم تجهيز البطاقة وتم التأكد من أن جميع الحسابات تنعكس على البطاقة والبطاقة ما زالت  -
 التنفيذ الفعليولم تدخل حيز  التجريب

50% 

 %100 تم إنجاز العمل وتم تجريبه ويعمل حاليا" - ( حوسبة المصاريف اإلدارية1
( حوسمممبة الحسمممابات الختاميمممة 4

)الميزانيمممة العموميمممة( واسمممتخراج 
التممي تخممص  الكشمموفات والتقممارير

 الدائرة المالية

 %50 مفعلة وال تصدر التقارير آليا"تم تجهيز الموازين الالزمة لكل الحسابات وبرمجتها ولكنها غير  -

( تفعيممل نظممام االرصممدة بأسممواق 5
 الباركود

وتمت تم تجريب نظام االرصدة بالباركود على قسمي السكر والمنظفات في سوق العبدلي   -
 والتأكد من عمل النظام المطابقة

100% 

 %100 خصية والباركودتم ابرام عقود صيانة الجهزة الحواسيب الش - ( ضبط معلومات الكمبيوتر6
( إنجاز تقارير ضريبة المبيعات 7

فمممي االسمممواق التمممي تعممممل بنظمممام 
 الباركود

رسالها الى الدائرة  ضريبةيتم شهريا" استخراج كشوفات خاصة ب - المبيعات ويتم مطابقتها وا 
 المالية

100% 

( متابعمممة ملعوممممات الممممواد فمممي 2
 اسواق الباركود

ومات المواد من حيث تعريف المادة وتعديل سعرها وادخال نسبة بشكل مستمر يتم مطابقة معل -
 الضريبة العامة على المبيعات

100% 

( تفعيمممممممممل نظمممممممممام البطاقمممممممممات 2
التموينيمممة بلغمممة االوراكمممل وربطمممه 
ممممع أنظممممة المعلوممممات اإلداريمممة 

 االخرى

 %50 تحت التجرية حاليا"النظام تم تجهيز الشاشات الخاصة بذلك و  -

 

 غير منجز  نجازقيد اإل  منجز 

 



 - 12 - 

 

( حصممممممر وتحديممممممد المعرفمممممممة 10
 الضمنية وتحويلها الى صريحه

الشخاص الذين عندهم معرفة ضمنية وتم التنسيق مع قسم التطوير اعدد من تم تحديد  -
 والتدريب اإلداري العطاء محاضرات ودورات من قبل اصحاب المعرفة الضمنية

50% 

 صفر لم ينجز    - ( تخزين المعرفة11
خدممة االنترنمت داخمل ( تعميم 18

 المؤسسة
 %100 تم تعميم الخدمة على كافة موظفي المؤسسة -

( نشممممر المعرفممممة فممممي أسممممواق 11
دارات المؤسسة  وا 

 صفر لم ينجز -

( إنجمممممماز وتعممممممميم اسممممممتخدام 14
نمممممممت( االشمممممممبكة الداخليمممممممة ) انتر 

 واالرشفة االلكترونية

 %50 لكرتونية والمتابعة اآلليةدينار لالرشفة اال  16000تم طرح عطاء بقيمة  -

 ( استخدام برمجية15
 (OUT LOOK) 

 %100 تم إنجاز البرنامج لمدراء الدوائر ومساعدي مدراء الدوائر -

( الربط االلكتروني بين اإلدارة 16
العاممممممة وثمانيمممممة أسمممممواق داخمممممل 

 العاصمة

بخطوط كاميرات زال تم استئجار خطوط محجوزة لهذه الغاية وتم ربط سوقي البيادر وعين غ -
 المراقبة

20% 

 طريممق( طممرح العطمماءات عممن 17
 الموقع االلكتروني

تم انزال نتائج العطاءات ييتم باستمرار تحديث لصفحة العطاءات الخاصة بالمؤسسة وكذلك  -
 على الموقع

100% 

تقممديم خدممممة االطممالع علمممى  (12
أرصمممدة الممممواد فمممي المسمممتودعات 

خدممممة االستفسمممار عمممن اسمممعار و 
بيمممع للمسممممتفيدين ممممن خممممدمات ال

ن عمالمؤسسة وخدمة االستفسمار 
 ذمم الشركات

بالنسبة للموردين بامكانهم االطالع على بطاقة المورد التي تبين الذمم المدينة والدائنة وكذلك  -
ر المصروفة والكتب الصادرة والواردة للشركة والعطاءات المحالة على ياالطالع على الفوات

ينة باالضافة الى االطالع على مواد قرارات اإلحالة المحالة على الشركة، الشركة خالل سنه مع
ن اسعار البيع للمستفيدين من خدمات المؤسسة فلم يتم بخدمة االستفسارات عاما فيما يتعلق 

 ينلموظفليمكن فتفعيلها حتى تاريخه، أما فيما يتعلق بالخدمات الخاصة بموظفي المؤسسة 
  0ومات شخصيةللسنوية ومعاالطالع على اجازاتهم ا

70% 

 

 غير منجز  قيد اإلنجاز  منجز 
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 نموذج المتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع الخاصة

 اخليةبمديرية التفتيش والرقابة الد 

 نسبة االنجاز ما تم إنجازة البرنامج/ المشروع اسم
( تنفيذ التدقيق والتفتيش المالي واإلداري 1

 وأعمال الجرد
نسممبة االخطمماء الماليممة المكتشممفة الممى عممدد  بلغممتنسممبة للتممدقيق والتفتمميش المممالي بال -

( 81021% حيممث بلممغ عممدد المسممتندات الممواردة )1ر1المعممامالت والمسممتندات المدققممه 
( دينممار 1047217المؤسسممة ) صممال فممي  تصممب مسممتند وكانممت قيمممة التعممديالت التممي

 ( دينار 12252لصال  الشركات ) بصتالتعديالت التي  قيمةو 

100% 

فممي مجممال التممدقيق والتفتمميش اإلداري فقممد تممم التفتمميش علممى كاشممات االسممواق  -  
( زيممارات للسمموق الواحممد مممن 7( زيممارة لالسممواق جميعهمما وبمعممدل )8451بمعممدل )
وتمم  0لممرة واحمدة فقمط ( سوق ما عمدا اسمواق الجنموب كانمت الزيمارات15أصل  )

( مممرات فممي السممنة وتممم التممدقيق علممى 1التفتمميش علممى المسممتودعات المركزيممة )
االسمتالم كممذلك  تممم التفتميش علممى مسممتودعات المشميرفة مممرتين فممي لجنممة  اعممال

السنة للتأكد من الثالجات ومدى صالحيتها للتبريد وجرد اللوازم الثابتمة والتفتميش 
ار في االسواق وتم التدقيق على ثمعلى الحراسة كما تم التدقيق على اقسام االست

( 152ت الشركات المراد االفراج عنها حيث بلغ عدد الكفاالت المفمرج عنهما )كفاال
( 4107الكفماالت بقيممة ) هذهن خالل التدقيق على فر مالي مو حقيق كفالة وتم ت

  0( لجنة11دينار تم المشاركة في )

 

اممما فممي مجممال أعمممال الجممرد فقممد بلممغ عممدد العهممد المجممرودة بالنسممبة الممى عممدد  - 
( حيممث بلممغ عممدد 150( عهممدة مممن أصممل )20% حيممث تممم جممرد )60 العهممد الكلممي

  0( عملية اتالف110عمليات االتالف لمواد تشكل مكرهة صحية )

 

  0( كشف 87بلغ عدد كشوفات الجرد المدققة والمجرودة من قبل االسواق) - 
  ( لجنة18بلغ عدد لجان التحقيق التي شارك بها قسم الجرد ) - 
( تنفيمممذ التمممدقيق المممداخلي علمممى نظمممام 8

إدارة الجودة فمي اسمواق المؤسسمة عمين 
غزال/ إربد/ السمرو/ بيمادر وادي السمير/ 

 الزرقاء األولى

تم التدقيق على االسواق المذكورة واإلدارة العامة حسب خطة التمدقيق المداخلي  -
ممما أ 11/8002والثانيممة شممهر  7/8002ر هوذلممك بواقممع مممرتين األولممى خممالل شمم

فقمد  1/8002التدقيق خالل الدورة األولى من الخطمة والتمي صمادفت خمالل شمهر 
  0تمت من قبل قسم توكيد الجودة

100% 
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( متابعة اإلجراءات والقضمايا القانونيمة 1
 مع الجهات المعنية

( قضمية موزعمة كمما 10ضمدها)بلغ مجموع القضايا المتابعمة ممن المؤسسمة او  -
 -يلي :

10% 

  0( قضايا منها1ة حقوقية وتم اغالق )( قضي81) - 
  0( قضايا جزائية وجميعها منظورة أمام المحاكم6) - 
   0( قضايا عدل عليا وتم اغالقها بالكامل1) - 

 
 غير منجز  قيد اإلنجاز  منجز 
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 تقرير اإلنجاز والمتابعة والتقييم للخطة االستراتيجية
 تابعة والتقييمريع لمديرية التخطيط والمنموذج المتابعة والتقييم للبرامج والمشا

 نسبة االنجاز ما تم انجازه اسم البرنامج / المشروع
متابعة تحديث اإلجراءات والتعليمات  -ا

 والنماذج مع المديريات ذات العالقة.
 -وهي:إجراءات(  5) تم تحديث  -
االستثمار إجراء التدقيق الداخلي، إجراء أهداف الجودة،  -

 رضا الموظفين، إجراء الكفاءة والوعي والتدريب إجراء قياس
تم تحديث واصدار نماذج ستة وهي : تقييم االستثمار/  -

مراقبة أجهزة التبريد/ استقصاء لمنتفعين/ قياس رضا 
الموظفين/ نماذج تقييم ما قبل الدورة/ نماذج تقييم ما بعد 

 التدريبية الدورة
 

100% 

جودة عقد دورات تدريبية في مجال ال -8
 للمعنيين بالنظام

  87/5/8002-86 لمديرية التفتيش دورة تدقيق داخلي -
ة لمديرية الجودة واالسواق دفي نظام إدارة الجو تدريبية دورة  -
1/6/8002 
دورة تدريبية في نظام إدارة الجودة للمديرية التجارية  -
2/6/8002  
دورة تدريبية في نظام الجودة لمديرية المستودعات  -

12/6/8002 
المشاركة في اليوم الثقافي لجائزة الملك عبداهلل الثاني  -

لقاء محاضرة عن معيار العمليات   82/18/8002وا 

100% 

 تفعيل نشاط التدقيق الداخلي  -1
 تفعيل نشاط التدقيق الخارجي

 مرات في السنة( 1إجراء عملية تدقيق داخلي )  -
 11تدقيق شهر  ، 7، تدقيق شهر 1تدقيق شهر  -
 متابعة نتائج التدقيق / حاالت عدم المطابقة -
 مرات في العام (  1عقد اجتماع مراجعة إدارة )  -
االجتماع الثالث  11/2/8002، الثاني  85/4/8002األول  -

84/18/8002  
 متابعة نتائج االجتماع -

100% 

   2، تدقيق شهر 1مره في العام( شهر  8تدقيق خارجي ) - 
  تدقيق/ حاالت عدم المطابقةمتابعة نتائج ال - 
 غير منجز  قيد اإلنجاز  منجز 
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زيادة عدد األسواق التي يشملها   -4
 2001/8000تطبيق نظام إدارة الجودة  

 من ثالثة أسواق إلى خمسة أسواق 

 م إدارة الجودة في سوق السرو إدخال نظا-
 

100% 

تفعيل نظام تحسين الخدمات    -5
 8006ة لسن 14الحكومية رقم 

 ( رئاسة معيار العمليات ومتابعة عمل فريق المعيار 1
 عمليات المؤسسة: قياس -
 عملية البيع-
 عملية االستالم-
جوالت تفقدية على األسواق للتأكد من تطبيق متطلبات  -8

 ومعيار العمليات  األنظمة إلدارة الجودة
عقد ورشات عمل مع مؤسسة المواصفات والمقاييس  -1

معبأة مسبقا"، ورشة عمل حول المسميات للمواد للعبوات ال
 المتعامل بها في المؤسسة حسب المواصفات القياسية االردنية

عقد اجتماع مع وزارة تطوير القطاع العام وتقديم مذكرة  -4
  88/18/8002بنتائج االجتماع تاريخ 

100% 

تطبيق منهجية اعداد الخطة  -6
 االستراتيجية

 – 8002اتيجية للمؤسسة لالعوام )تم اعداد الخطة االستر 
  -( حسب المنهجية حيث تم القيام بما يلي :8011

 ( اعداد استبانه لدراسة البيئة الداخلية والخارجية1
عدد من مدراء االسواق و ( عقد ورشة عمل لمدراء الدوائر 8

 0لمناقشة الخطة 
 0( تم عقد اجتماع مع عدد من الموردين لمناقشة الخطة1

100% 

 

 غير منجز  قيد اإلنجاز  جزمن 
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االنشطة الخاصة البرامج و متابعة  -7
 8002بالمديريات لعام 

االجرائية والبرامج  هدافتم اعداد بطاقة مؤشرات االداء لال -
 0والمشاريع

 االستراتيجية هدافباال ةتم قياس مؤشرات االداء الخاص -
 تم اصدار  تقرير اإلنجاز والمتابعة والتقييم للخطة -

  8002االستراتيجية للنصف األول من عام 

100% 

متابعة أخبار المؤسسة في الصحف  -2
 المحلية

( خبر صحفي في الصحف المحلية والمواقع 1800تم نشر ) -
 0االلكترونية 

تم رصد أخبار المؤسسة في الصحف اليومية واألسبوعية  -
 والمواقع االلكترونية

100% 
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 التقييم للخطة االستراتيجيةتقرير اإلنجاز والمتابعة و
 بعة والتقييم للبرامج والمشاريع الخاصة بمديرية المستودعات نموذج المتا

 نسبة االنجاز ما تم انجازه اسم البرنامج / المشروع
( متابعممة طلممب وادخممال وصممرف البضممائع 1

 الى األسواق
دينار فيما بلغت  72262582ر520دة ور قيمة البضاعة الم -

 %21بنسبة زيادة  (44188712) 8007خالل عام 
دينار فيما  71612817ر550قيمة البضاعة المصروفة  -

بنسبة زيادة  ( دينار46225622)  8007بلغت خالل عام 
57% 

100% 

امر حركة نقل لالسواق فيما بلغت عام  11811تم تحرير  ( نقل البضائع الى االسواق8
 %10( امر حركة بنسبة  زيادة 2682) 8007

100% 

( طن 1128) 8007( طن فيما بلغت عام 8126تم تعبئة ) ة وتغليفهاب( تعبئة المواد السائ1
 %26وبنسبة زيادة 

100% 

 %100 ( تقرير117بلغت عدد تقارير عدم المطابقة ) ( التحقق من جودة البضائع الموردة4
 8( م84500ة )السعة التخزينية لمستودعات المؤسس - ( متابعة تخزين البضائع بالمستودعات5

 8(م11410والمخزن فعليا" )
% وهي تشكل باإلجمالي 55نسبة التخزين المثالية  -
 %75غل ستلكافة المستودعات، في حين أن الم 8(م2210)
بواقع  8(م16800المساحة اإلجمالية للمستودعات ) -
 0للمستودع الواحد 8(م8700)
ساحة المستودعات هي عبارة عن ممرات ممن  8(م7820) -

 مخصصة لمسير السيارات وممرات أمنة بين الرصات

100% 

 %100 مستودع اضافي اساسي تم انشاء  ( زيادة الطاقة التخزينية للمستودعات6
( نقمممممل البريمممممد الخممممماص بالمسمممممتودعات 7

 واالسواق
لى و تم نقل كافة ارساليات البريد الواردة  - الصادرة من وا 

دارة المؤسسة   0اسواق وا 
100% 

 

 غير منجز  يد اإلنجازق  منجز 
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 تقرير اإلنجاز والمتابعة والتقييم للخطة االستراتيجية
 لمديرية التجارية ابعة والتقييم للبرامج والمشاريع الخاصة بنموذج المتا

 

 نسبة االنجاز ما تم انجازه اسم البرنامج / المشروع
( تنفيمممذ عمليمممات الشمممراء للبضمممائع ممممن 1

 منشأ محلي
 تفاقية محلية( ا127)تم انجاز -
 قرار إحالة  (1421)تم اصدار  -
وقيمة ة ( مادة صناعي880و)مادة غذائية  146مادة وكما يلي :  (566)تم شراء  -

 دينار  41272270ر- قرارات اإلحالة المحلية

100% 

( متابعممة تنفيممذ قممرارات اإلحالممة الخاصمممة 8
 باألسواق للبضائع من منشأ محلي وأجنبي

 %100  صنف 8700رة باالسواق والمستودعات عدد االصناف المحصو 

  فاتورة  60000فواتير الشركات المدخلة على الحاسوب  
تم احتساب بدل استهالك الكهرباء للشركات التي تستخدم ثالجات )عشرة دنانير( من  

 ( دينار11140ر-بقيمة ) 10/11/8002ولغاية  1/1/8002
 

  قرار 1542أجنبي( عدد قرارات اإلحالة الصادرة ) محلي +  
 0إتفاقية 820عدد اإلتفاقيات االجنبية التي تم ابرامها  - األجنبية ( تنفيذ عمليات الشراء للبضائع 1

 206عدد قرارات اإلحالة الصادرة  -
 دينار 62172042ر–قيمة قرارات اإلحالة الصادرة  -
 اعتماد 17عدد االعتمادات  -
 مادة 612ق اإلتفاقيات األجنبية عدد المواد التي تم شرائها عن طري -
 مادة  418عدد المواد الغذائية األجنبية  -
 مادة  807عدد المواد الصناعية األجنبية  -

100% 

 

 غير منجز  قيد اإلنجاز  منجز 
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 تقرير اإلنجاز والمتابعة والتقييم للخطة االستراتيجية
 لمالية امديرية لنموذج المتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع ل

 نسبة االنجاز ما تم انجازه اسم البرنامج / المشروع
( إنجمممماز العمليممممات الخاصممممة بقسممممم الحسممممابات 1

 العامة 
( إتفاقية اجنبية و 820( إتفاقية محلية و )127تم تسعير ) -
 ( إتفاقية فرعية60)
( دينار مقارنة مع 461800البنكية ) ئدبلغت قيمة الفوا -
 8007لعام ( دينار 461700)
 تم ترحيل حسابات االستاذ العمومي والدفاتر المساعدة -
 تم اعداد الموازين المالية والمطابقة مع االقسام  -

100% 

( أعممممداد القيممممود المحاسممممبية والماليممممة الخاصممممة 8
 بالمؤسسة وفق االنظمة والقوانين والتعليمات

تم إنجاز المطالبات المالية الخاصة بالموردين والموظفين  -
 0كافة القيود على اليومية العامة ودفاتر اليومية المساعدة وترحيل

 10/11/8002االقفال الشهري لغاية  قيدتم تجهيز -
100% 

( احكممام نظممام الرقابممة الماليممة والمحاسممبية علممى 1
االدخماالت  ضمبط االسواق والمستودعات من خمالل

 والصروفات من والى المستودعات واالسواق
لية الخاصة باالسواق والمستودعات تم تجهيز القيود الما -

 وترحيلها الى اليومية الخاصة باالسواق والمستودعات
د قيعمل المطابقة الشهرية مع االسواق والمستودعات وتجهيز  -

  10/11/8002االقفال الشهري لغاية 

20% 

( توجيمممه المخصصمممات الماليمممة لتحقيمممق اهمممداف 4
 المؤسسة

 ( دينار 11200000بقيمة ) تم اعداد  مشروع الموازنة العامة -
 المالي الشهري بالمصاريف فقو تم اعداد الم -

100% 
( إنجاز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة 5

بالرواتب واالجور واصدار التقارير الدقيقة 
 والشاملة بالوقت المناسب

 ( دينار 4100000تم اعداد رواتب العاملين وبلغت ) -
 نتم ترحيل ذمم العاملي -

100% 

يم االقرار الضريبي في الوقت د( اعداد وتق6
 المحدد 

واالقرار  8002تم اعداد االقرار الضريبي للفترة االولى من عام  -
 8007الضريبية للفترة الثانية من عام 

مديريات تم الرد على كافة االستشارات الضريبية الوارد من  -
 المؤسسة

100% 

 

 غير منجز  قيد اإلنجاز  منجز 
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( تقديم التقارير والدراسات المالية بالوقت 7
 المحدد

تم إنجاز الدراسة الخاصة لالنحرافات لبنود المصاريف والرواتب  -
 8002ت للربع الثالث من عام بيعاوالمشتريات والم
تم اعداد دراسة تحليلية حول المبيعات والمستودعات واإلجراءات  -

  10/2/8002والمصاريف والرواتب لنهاية 

100% 

ة وتدقيق كافة اإلتفاقيات الخاصة قبمرا( 2
 باالستثمار 

بلغت قيمة االستثمار بالمساحات المؤجرة واللوحات االعالنية  -
 ( دينار 442254)
 تم متابعة تحصيل اقساط االستثمار في مواعيدها -

100% 

اصدار الشيكات ومراجعتها وعمل القيود ( 2
قق حموازين  ت الالزمة للصندوق وتسجيلها وعمل

 عاتالاليد

( 10800( صرف )2112تم إنجاز الشيكات للصروفات والبالغة ) -
 شيك
 تم إنجاز جميع موازين التحقق والقيود الخاصة بمبيعات االسواق -
 ترحيلها على سجل مبيعات االسواقو 
 ( قيد600وق اإلدارة والبالغة )تم إنجاز القيود الخاصة بصند -

100% 

 
 

 غير منجز  إلنجازقيد ا  منجز 
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 تقرير اإلنجاز والمتابعة والتقييم للخطة االستراتيجية
الموارد التطوير وإدارة    نموذج المتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع الخاصة بمديرية

 البشرية
 نسبة االنجاز ما تم إنجازة اسم البرنامج/ المشروع

تتالئم  ( رفد كادر المؤسسة بكفاءات1
العمل في المديريات واالسواق  بمستجدات

التي تحتاج الى ذلك  من خالل خطة توظيف 
( وظيفة على 12)تشمل تعبئة التي  8007

( وظيفة على الفئة 44الفئة االولى و )
 ( وظيفة على الفئة الثالثة22الثانية و)

كمذلك تمم  8007تم تعبئة كافمة الشمواغر واالحتياجمات المطلوبمة لعمام 
ة والخاصممة بجممدول ثمموظيفممة علممى الفئممة الثال (100تعبئممة وتعيممين )
  8002تشكيالت عام 

100% 

( متمدرب وبلغمت نسمبة 800( برنامج تدريبي شمارك بمه )12تم عقد ) ( تدريب الموظفين8
المممموظفين الحاصمممملين علمممى بممممرامج تدريبيممممة ممممن اجمممممالي ممممموظفي 

 بعمدد "% وبلغت نسبة البرامج التدريبية المنعقدة قياسما80المؤسسة 
( برنامج من 12% حيث  تم عقد )20مخطط لها التدريبية امج الالبر 

 فعاليمممة( برنمممامج مخطمممط لمممه وتمممم تحمممديث أدوات قيممماس  42أصمممل )
 0( برامج تدريبية داخلية ضمن االيام التثقيفية2وتم عقد ) التدريب

20% 

 التشكيالتل جدوو توظيف ال( اعداد خطة 1
 8002عام ل

( 151% حيممث تممم رصممد )50 تتممم اعممداد الخطممة بنسممبة تنفيممذ بلغمم
( لتغطية النقص وتمت الموافقة 802( ولالسواق )148وظيفة منها )

 وظيفة 167على 

100% 

( مراجعة الوصف الوظيفي لألسواق 4
 والمديريات

وتم اعداد بطاقات وصف  وظيفيتم اعداد منهجية اعداد الوصف ال
 وظيفي لوظائف االسواق

100% 

م اعداد منهجية للمكافأت والحوائز وبلغت قيمة الحوافز المادية ت ت والحوافزآ( مراجعة المكاف5
  0( دينار 511747الممنوحة للموظفين )

100% 

% كذلك تم 56ر2تم قياس رضا الموظفين وبلغت نسبة الرضا  ( قياس رضا الموظفين6
جراء إاعداد منهجية لالحتفاظ بالموظفين ورعايتهم وتم تطوير 

وكذلك تم اعداد استبانة مطوره لقياس والتدريب الكفاءة والوعي 
 % 2ر5رضا الموظفين وبلغ معدل الدوران الوظيفي 

100% 

تم اعداد منهجية االحالل الوظيفي واستنادا" لها تم اعداد خطة  ( مراجعة خطة االحالل الوظيفي7
 االحالل الوظيفي

100% 
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 نسبة االنجاز م إنجازةما ت اسم البرنامج/ المشروع
تم تحديد االهداف ومخرجات االعمال للوظائف العاملة في االسواق  ( متابعة تقييم اداء الموظفين2

على القائم مها حسب نظام تقييم أداء الموظفين يل تقيجمن أ
االهداف والنتائج المطلوب من الموظف تحقيقها كذلك تم متابعة 

واعداد التقارير السنوية وتقارير  تقييم اداء الموظفين في المؤسسة
 االداء

100% 

 المنهجياتجميع  ( مراجعة وتعديل 2
والتعليمات المستخدمة  والمتعلقة بالموارد 

 البشرية

 -تم تطوير وتحديث المنهجيات التالية :
 ( منهجية اعداد الوصف الوظيفي1
 ( منهجية التنبوء باالحتياجات من الموارد البشرية8
 حالل الوظيفي( منهجية اال1
 ( خطة االحالل الوظيفي4
 ( اعداد دليل الموظف5
 ( إجراء الكفاءة والوعي والتدريب6
 ( منهجية االحتفاظ بالموظفين ورعايتهم7
 ( منهجية المكافأت والحوافز2

100% 
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 تقرير اإلنجاز والمتابعة والتقييم للخطة االستراتيجية
 نموذج المتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع الخاصة بوحدة العطاءات

 نسبة االنجاز ما تم إنجازة اسم البرنامج/ المشروع
( بيع واستالم نسخ دعوة العطاء من منشأ 1

 محلي وأجنبي الى المناقصين
( عطاء تم بيعه الى 745عطاء من أصل ) 574تم استالم  -

 %(77المناقصين وبنسبة )
100% 

( عطاء من أصل العطاءات المستملة 111تم إحالة ) - 
 %(80( عطاء وبنسبة تبلغ )574والبالغة )

 
ة من دمة العروض المقلاضف( تفريغ وم8

 المناقصين
( 574ضلتها )فاعدد العروض التي تم تفريغها ودراستها وم -

 عرض
100% 

( عطاء تم 511ل )( عطاء من أص111تم اعالن نتيجة ) - ( اعالن نتائج العطاءات1
 طرحه في الصحف المحلية

100% 
( إحالة شراء البضائع بقصد البيع في 4

 أسواق المؤسسة
بلممغ عممدد العطمماءات المنسممب لهمما مممن قبممل لجنممة المخممزون  -
( 170( عطماء ممن اصمل )111( عطاء حيث تم إحالمة )170)

 % 66 عطاء بنسبة تبلغ
100% 

همما قممرارات مممن لجنممة بلممغ عممدد العطمماءات المحالممة والمتخممذ ب - 
( عطممماء مطمممروح 511( عطممماء ممممن أصمممل )111المشمممتريات )

 %88لهذا العام وبنسبة تبلغ 
 

 %100 ها بالكاملوتم تنفيذ 8002تم وضع خطة شراء لعام  - 8002( وضع خطة الشراء لعام 5
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