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 فى مجال الخدمة المدنیة:  أوال 
 تــم جارى مجال الشكاوى عدد الشكاوى الجھــــــة

 مالتربیة والتعلیمدیریة 
   ٩٢ 

 -تسویة حاالت 
  ضم -حافز إثابة

مدد الخدمة 
تنفیز  - العسكریة

أحكام المحاكم 
تفسیر  - اإلداریة 

بعض المبادىء 
واد وبعض م

قانون العاملین 
لسنة  ٤٧رقم 

 م١٩٧٨

٨٦ ٧ 
 دیوان عام المحافظة

  ٨٦ ١ ٨٧ 
 مدیریة الشئون الصحیة

  ٧١ ٠ ٧١ 

 ٣٧ ٢ ٣٩ مدیریة الشباب والریاضة

 ٤٣ ١ ٤٤ مدیریة التموین والتجارة

 ٦٤ ٠ ٦٤ مدیریةالتضامن اإلجتماعى
 مدیریة القوى العاملة

  ٤٨ ١ ٤٩ 
  مدیریة الزراعة

  ٤٢ ٠ ٤٢ 
  السكان والمرافقمدیریة ا

  ٦٠ ٠ ٦٠ 
 مدریة الطب البطرى

  ٤٦ ٠ ٤٦ 
 ٥٨٢ ١٢ ٥٩٤ إجمــــــالى

  
  .كتاب دوري )  ٨ (عدد  عدد المبادئ العامة من الفتاوى والكتب الدوریة التي تم تجمیعھا * 
  .}  محضر ٢٨ {:  بالمحافظةتم مراجعة محاضرلجان شئون العاملین للجھات اإلداریة * 
الندب ـ النقل ـ االجازات ـ إنھاء الخدمة ـ ( المحافظ في مجاالت / تم إعداد مذكرات للعرض على السید* 

 ) مذكرة ٢٨٧٠( إلخ لعدد  ........ الترخیص بالعمل في غیر أوقات العمل الرسمیة ـ رخص قیاده 
   .} تم { تقدیم المعونة الفنیة لمسئولي شئون العاملین * 
  .تم مراجعة القرارات اإلداریة الواردة من الجھات اإلداریة للتأكد من صحة تلك القرارات وسالمة تطبیقھا * 
 ) ٨ (نشرالكتب الدوریة الصادرة من الجھاز المركزي للتنظیم واإلدارة وتعمیھما على جمیع الجھات اإلداریة  * 

   .كتاب دوري 
بین العاملین في مختلف  ةون الخدمة المدنیة ووحدة المعامللتى تحكم شئالتأكد من تطبیق القوانین والقرارات ا* 

        .الجھات إالدریة 
  
  



  محافظة البحر األحمر  
  م  ٢٠١٦توبراك حتييناير من  – انجازات المديرية –مركز المعلومات   –مديرية التنظيم واإلدارة 

٣  

  

  فى مجال التفتیش:  ثانیا 
 جھات إداریة )  ١٠( التفتیش الدورى على إدارات شئون العاملین بالدیوان العام ومدیریات الخدمات. 
  ٠( إعداد مذكرات لعدم وجود مالحظات .  ( 
 ١٠( لتقاریر فى ھذا الشأن إعداد ا  ( .  
 جھات إداریة  ) ١٠(  التفتیش المفاجئ على إدارات شئون العاملین بالدیوان العام ومدیریات الخدمات. 
 ٠(  إعداد مذكرات لعدم وجود مالحظات  ( . 
 ٠(  إعداد التقاریر فى ھذا الشأن  ( . 
  تم { داریة تقدیم المعونة الفنیة في مجال التفتیش لكافة الجھات اإل {.  

  

  فى مجال التنظیم والترتیب وموازنة الوظائف:  ثالثا
 بعض التقسیمات التنظیمیة ثداحمراجعة الھیاكل التنظیمیة واست

 

 عدد الحاالت الموضــــــــــــوع عدد الحاالت الموضــــــــــــوع
  ٣٧٥ تمویل وظائف ٠ إستحداث تقسیمات تنظیمیة

  ٤٨٨ نقل -عادة تمویل إ ٦ مراجعة ھیاكل تنظیمیة
 ٠ تسویة حاالت ١٤ تعزیز بنود

 ٣٢٦ أحكام قضائیة ٠ إستحداث وظائف
  
   . جھة إداریة بالمحافظة ١٠تقدیم المعونة الفنیة لعدد * 
  
  

 فى مجال التطویر وتقییم األداء: رابعا 
 

  ) .م ت(تم متابعة تنفیذ الكتب الدوریة الصادرة من الجهاز بشأن االنضباط اإلداري * 
 لكافة الجهات اإلداریة بالمحافظةتم متابعة تنفیذ الكتب الدوریة الصادرة من الجهاز بشأن االنضباط اإلداري  *

لشباب ـ ا القوى العاملة ـ التنظیم واإلدارة{  -:لجان شئون العاملین للجهات اإلداریة اآلتیة  تم مراجعة محاضر* 
             .} طرى ـ التموین یالطب الب  الزراعة ـ التضامن اإلجتماعى ـ  یة والتعلیم ـبوالریاضة ـ الزراعة ـ التر 

تم المتابعة المیدانیة لتطویر نماذج الخدمات المستخدمة للحصول على الخدمات الجماهیریة الصادر بها قرار * 
،  لتربیة والتعلیممدیریة ا، مدیریة التموین ،  مدیریة الزراعة، بمدیریة الشباب والریاضة ( مجلس الوزراء  

دیوان عام المحافظة والوحدات  ، مدیریة الشئون الصحیة ،   مدیریة الشئون األجتماعیة،  بمدیریة القوي العاملة
 ) .                    المحلیة

 .مدیریة التربیة والتعلیم ل اجراءت العمل الداخلیةجاري اعداد * 
 .مدیریات الخدمات بالمحافظة جاري أعداد دراسة حول معاییر تقییم اداء * 
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تم متابعة مواقع الخدمات التى تم تطویرها سابقا فى إطار برنامج تطویر الخدمات * 
 . الحكومیة

 .تطبیق معاییر الجودة في التعلیم جاري اعداد دراسة عن كیفیة * 
ي للتنظیم واالدارة وتم تم اعداد دراسة تقییم اداء مستشفي سفاجا المركزي بناء علي توجیهات الجهاز المركز * 

 .أرسالها للجهاز
 .     المقررات الوظیفیة ألطباء مدیریة الطب البیطرىجاري أعداد دراسة * 
  ساعة بدال من )  ١٥٠٠( تم إخطار مدیریات الخدمات والدیوان العام بتغییر الساعات المستغرقة لتكون *
 .ساعة عند اعداد دراسات المقررات الوظیفیة )  ١٥٢٠(  
  . تقدیم المعونة الفنیة للجهات اإلداریة فى مجال التطویر لكافة الجهات اإلداریة *
 

                 ةالقوى العامل  تخطیطفى مجال :  خامسا
لســنة ) ٤،٣( المقــررة للمعــاقین طبقــًا لتعلیمــات الجهــاز فــي ضــوء الكتــب الدوریــة أرقــام % ٥متابعــة نســبة الـــ * 

 . م في هذا الشأن ٢٠٠٦
  .دیوان العام بشأن ایجاد فرص عمل رد علي مكاتبات مكتب خدمة المواطنین بالل* 
االستعالم عن صحة شهادات التأهیل الخاصة بذوى االحتیاجات الخاصـة المرشحسـن بالمحافظـة مـن مدیریـة تم * 

 . الشئون االجتماعیة
 .یة في مجال تخطیط القوي العاملة تقدیم المعونة الفنیة للجهات األدار * 
 . ات المواطنین بشان ایجاد فرص عملالرد علي طلب* 
  .من زوى االحتیاجات الخاصة% ٥التأكد من مطابقة نوع االإعاقة مع الوظائف المرشحین لها من نسبة التم * 
/ مستشـار أ ( االنتهاء من تحدیث قاعدة بیانات الوظائف القیادیة بالقطاع الحكومى والوظائف الغیـر قیادیـة  تم* 

 .)ب  مستشار
حـاالت خاصـة بجمیـع الجهـات االداریـة بالمحافظـة بنـاءًا % ٥حصر االعـداد المسـتحقة للتعیـین مـن نسـبة التم  *

    .  م١٧/٠١/٢٠١٦المؤرخ فى  ٨٦على كتاب الجهاز رقم 
ــین المدیریــه والجهــاز المركــزي للتنظــیم واالداره ووزاره الإ * ــات التــي تمــت ب ــع الدراســات والمكاتب مالیــه جــراء جمی

وظیفه للوحـده المحلیـه لمدینـه حالیـب وفـروع المـدیریات )١٤١(ورئاسه مجلس الوزراء والمحافظه بشأن شغل عدد
  .  ٢٠١٦/٢/٢٥بتاریخ  ٢٢بها وذلك بعد موافقه رئاسته بمجلس الوزراء بجلستة رقم 

ص للمحافظـة مــن مرشـحین مــن ذوي األحتیاجـات الخاصـة وهـم العــدد األحتیـاطي المخصـ)  ٦( تـم ترشـیح عـدد * 
المحــافظ وتــم تــوزیعهم علــي / وظیفــة لــذوي األحتیاجــات الخاصــة وذلــك بعــد   موافقــة الســید )  ٥٠٠٠( مســابقة 

  .الجهات األداریة بالمحافظة 
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وظیفــة لمدینــة حالیــب وفــروع المــدیریات بهــا )  ١٤١( تــم االعــالن عــن شــغل عــدد * 
  .ضوا المراحل الدراسیة قبل الجامعیة بهاتین المدینتین وذلك لموالید مدینتي الشالتین وحالیب وكذا الذین ق

  . تم األنتهاء من دراسة المقررات الوظیفیة وحجم العمل لالدارة الهندسیة بمدیریة األسكان وأرسلت للجهاز  * 
وظیفـــة لمدینـــة حالیـــب وتـــم أعـــداد لجنـــة لفـــرز الطلبـــات المقدمـــة مـــن )  ١٤١( جـــاري اعـــداد النتیجـــة لشـــغل * 

  .  ن لهذا االعالن المواطنی
 ١( تم العرض علي السید المحافظ بشأن األعالن عن بعض الوظائف التي لم بتقـدم لهـا أحـد فـي األعـالن رقـم * 
م  خـاص بالتعیینـات للوحـدة ٢٠١٦لسـنة )  ٢( م ووافق سیادته علي نشر األعـالن التكمیلـي رقـم ٢٠١٦لسنة ) 

  . المحلیة لمدینة حالیب وفروع المدیریات بها
م  الخـاص بالتعیینـات للوحـدة المحلیـة لمدینـة حالیـب لشـغل ٢٠١٦لسـنة )  ٢( تم نشر األعالن التكمیلـي رقـم  *

( وظیفة لمدینة حالیب وفروع المدیریات بها وذلك للوظائف التي لـم یتقـدم لهـا أحـد فـي األعـالن رقـم )  ٤٠( عدد 
  .  م ٢٠١٦لسنة )  ١
الخـاص بالتعیینـات للوحـدة المحلیـة لمدینـة حالیـب )  ٢( واإلعـالن رقـم  ) ١( جارى إعداد نتیجة اإلعالن رقـم  * 

    .وظیفة لمدینة حالیب وفروع المدیریات بها )  ١٤١( لشغل 
  . الرد على طلبات المواطنین بشأن إیجاد فرص عمل*

  
    . نقل أو ندب العاملین بین المحافظات ومدیریات الخدمات بالمحافظة

 
 }ندب  -نقل { الموضوع  االتعدد الح الجھــــــة

 840 جمیع الجھات اإلداریة بالمحافظة
 ندب 787 
 نقل 51 

  
    .تقدیم المعونة الفنیة للجهات األداریة في مجال تخطیط القوي العاملة * 
  

        

  ً   في مجال المعلومات: سادسا
وطبقـًا   201٥/ ٠١/١٠فظة طبقًا للحالـة فـي بالمحاعمالة واألجور لمدیریات الخدمات تحدیث قاعدة بیانات ال*  
  .  )تم جمیع مدیریات الخدمات والدیوان العام( 
جاري متابعة قواعد بیانات العمالة واألجور والهیاكل التنظیمیة والوظیفیـة مـع الجهـات األداریـة بالمحافظـة علـي * 

  ) .جاري ( شبكة األنترنت 
  .لمدیریات الخدمات    تحدیث قاعدة بیانات األبنیة الحكومیةتم  * 
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٦  

  )مرة   ٣٠(  وأجهزة المدیریة صیانه أجهزة الحاسب اآللي بمركز المعلومات* 
  ) .جاري ( جاري متابعة باقي الجهات األداریة بالمحافظة ألرسال بیانات الهیاكل التنظیمیة والوظیفیة * 
م وأرسـلت ألدارة األحصـاءات المركزیـة ٢٠١٥/  ١٠/  ١تم حصر العمالة بالجهـات الحكومیـة طبقـا للحالـة فـي * 

  .م ٢٠١٦بالدیوان وجاري أستخدامها بنشرات المعلومات 
  . جاري متابعة تحدیث بیانات القیادات بالمحافظة حتي تاریخه * 
  .    جاري متابعة تركیب كامیرات مراقبة للمدیریة مع الشركة الموردة * 
  .) تم(جهات االداریه بالمحافظه ظیم الشكاوى على التم تعمیم الكتاب الدوري في مجال ضوابط وتن*
  .تجمیع بیانات ذوي االحتیاجات الخاصة كطلب الجهاز المركزي للتنظیم واالدارة  تم*
  . تم  تركیب كامیرات مراقبة للمدیریة مع الشركة الموردة وجاري متابعة التشغیل الجید *
  ) .تم ( راجها بنشرة المعلومات للوحدة المحلیة لمدینة الغردقة تم أرسال بیانات العاملین بالجهات األداریة ألد*
ــي  *  ــة بالمحافظــة وتجمیعهــا عل كطلــب الجهــاز المركــزي  CDجــاري أســتیفاء بیانــات العــاملین بالجهــات األداری

للتنظـــیم واألدارة حیـــث تـــم مخاطبـــة الجهـــات األداریـــة حســـب طلـــب الجهـــاز ألدراج بیانـــات األجـــر المكمـــل والحـــافز 
     .     عویضي طبقا ألخر حالة  الت
بیانـات الهیاكـل التنظیمیـة والوظیفیـة لمـدیریتى الشـئون  بشأن تحدیث) المالحظات للجهات االداریة (  تم إرسال *

  .) االنترنت ( والموجودة على الشبكة الدولیة  االجتماعیة والشباب والریاضة للجهاز المركزي للتنظیم واإلدارة
  )تم (  م٢٠١٦/  ١٠/  ١طبقا للحالة في   وعمل دلیل برؤساء الجهات القیادات بالمحافظة تم تحدیث بیانات* 
  .أرشیف المدیریة وارد وصادر بیانات تسجیل ل األرشیف األلكتروني وتفعیله برنامج استخدام  جاري* 
ـ الشــباب ـ  لمــدیریات التمــوین ـ الصــحة  م ٢٠١٥/  ١٠/ ١طبقــا للحالــة فــي  )٨(تــم مراجعــة نمــوذج رقــم *  

   )  .  تم (  التنظیم واإلدارة  – مدیریة الشباب والریاضة ـ الزراعة ـ الشئون األجتماعیة - الدیوان
  ٢٠١٥/  ١٠/ ٠١تم ارسال بیانات العمالة بالمحافظة ألدارة األحصاءات المركزیة بالمحافظة طبقـا للحالـة فـي * 
  ) .تم ( 
م وأرســالها ألدارة األحصــاءات المركزیــة  ٢٠١٥/٢٠١٤العامــة لعــام  تــم اســتیفاء بیانــات جــداول خطــة التعبئــة* 

  ) .تم ( بالدیوان العام 
هات األداریـة بالمحافظـة لتحـدیث بیاناتهـا علـي قواعـد البیانـات الخاصـة بهـا علـي موقـع الجهـاز جتم مخاطبة ال* 

  )  .  تم ( المركزي للتنظیم واألدارة 
 تحـدیث بیانـاترد البشـریة بالجهـات اإلداریـة بالمحافظـة والمسـئولین عـن تم عمل ندوة تنشیطیة لمسـئولي المـوا* 

  )  .  تم ( علي قواعد البیانات الخاصة بها علي موقع الجهاز المركزي للتنظیم واألدارة تلك الجهات 
 ٢٠١٦/  ١٠/  ٠١طبقـا للحالـة جهـات اإلداریـة بالمحافظـة تجمیع وحصـر الحالـة التعلیمیـة للعـاملین بال جاري* 

  .وكذا تستخدم في إعداد الدراسات االحصائیة للنشرات الدوریة 
  مدینة الغردقة ببیانات العاملین بالمحافظة بالمحافظة وكذا مركز معلومات تم أمداد مركز المعلومات. 
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٧  

 . ) تم (  2016عام  شهر مارس عن إعداد النشرة الدوریة الربع سنویة عن تم
 تم (  2016ویة عن شهر یونیو تم إعداد النشرة الدوریة الربع سن. (  
 جارى( 2015إعداد النشرة الدوریة الربع سنویة عن شهر سبتمبر  جارى . ( 
  تم ( تم إرسال بیانات العمالة بالمدیریة إلي مركز معلومات مدینة الغردقة(. 

  
   ً  في مجال البحوث: سابعا

  

مدیریـة التربیـة والتعلـیم ( مدیریات الخـدمات هاتم قیاس درجة رضاء المواطنین عن مستوى الخدمات  التى تقدم* 
مدیریـة الزراعـة  –الشـباب والریاضـة  –القـوى العاملـة  –الطب البیطـرى  –التموین والتجارة  –الشئون الصحیة  –
  ) . مدیریة الشئون االجتماعیة  –مدیریة اإلسكان والمرافق  –
  
 

  ً     في مجال التدریب: ثامنا
  .م وارسلت للجهاز ٢٠١٦/٢٠١٧للعام المالي  التربیة والتعلیملمدیریة  المالیة الخطةمراجعة تم * 
  .م ٢٠١٦/  ٢٠١٦جارى تنفیذ المرحلة االولى من الخطة التنفیذیة لمدیریة التنظیم واالدارة لعام * 
  .م ٢٠١٦/  ٢٠١٦تم تنفیذ المرحلة االولى من الخطة التنفیذیة لمدیریة التنظیم واالدارة لعام  *
ــى مشــروعى الخطــة التدریبیــة لمــدیریتىتــم  * ــاة الجهــاز بالتعــدیالت المطلوبــة عل ــیم والتنظــیم  مواف ــة والتعل التربی

  . م٢٠١٧/ ٢٠١٦ة لعام واإلدار 
 موافــاة مدیریــة الشـئون اإلجتماعیــة بموافقــة الجهــاز علـى صــرف إعتمــادات التـدریب بخطتهــا التدریبیــة لعــامتـم * 

  .م  ٢٠١٥/٢٠١٦
لعـــام إعتمـــادات مشـــروع خطتهـــا التدریبیـــة ریـــة التربیـــة والتعلـــیم بموافقـــة الجهـــاز علـــي صـــرف تـــم موافـــاة مدی* 

  .م  ٢٠١٦/٢٠١٧
  . م٢٠١٦/ ٢٠١٥تنفیذ المرحلة الثانیة من الخطة التدریبیة لمدیریة التنظیم واإلدارة للعام المالى تم * 
م علـى ٢٠١٦/٠٢٠١٧حكـومى بالقـاهرة لعـام تم توزیع الخطة التدریبیة السنویة لمركز إعداد القادة للقطاع ال*  

  .   الجهات اإلداریة بالمحافظة تمهیدًا لجمع الترشیحات التى سوف ترد منها
تــم موافــاة مركــز إعــداد القــادة للقطــاع الحكــومى بالقــاهرة بالترشــیحات الــواردة علــى خطــة المركــز للعــام المــالى *  

  . من الجهات اإلداریة بالمحافظة م  ٢٠١٧/ ٢٠١٦
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م بشـأن ٢٠١٦لسـنة )  ٧( موافاة الجهات اإلداریة بالمحافظـة بالكتـاب الـدورى رقـم  *
م وقواعـد ٢٠١٦/٢٠١٧القواعد المنظمة للنشاط التدریبى وقواعد صرف اعتمادات التدریب المدرجة للعام المـالى 

  .م لوحدات الجهاز اإلدارى للدولة ٢٠١٧/٢٠١٨إعداد مشروعات الخطط التدریبیة لعام 
م تمهیــدًا ٢٠١٦/٢٠١٧إعـداد الخطـة األولــى مـن الخطـة السـنویة لمدیریــة التنظـیم واإلدارة للعـام المـالى  جـارى *

  .ألرسالها للجهاز 
  
  
  

    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


