ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺨﺒﺮات
اﻟﻤﺠﺎل اﻻﺳﺘﺸﺎري

ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﺳﺘﺸﺎري
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ اﺧﻴﺮة

اسم العميل

وصف المشروع

تاريخ التعاقد

مش��روع إع��داد األدل��ة التنظيمي��ة وإج��راءات العملي��ة االنتخابي��ة وورش العم��ل
التدريبي��ة املتعلقة بـ��ها
ويتضمن نطاق العمل املهمات ما يلي:
•إعداد األدلة التنظيمية واإلرشادية للعملية االنتخابية ،والتي تتضمن:
الدليل التنظيمي النتخابات املجالس البلدية.دليل عمل اللجان املحلية والنماذج املستخدمة.دليل قيد الناخبين والنماذج املستخدمةدليل تسجيل املرشحين والنماذج املستخدمةالدليل اإلجرائي لالعتراضات والطعون االنتخابية والنماذج املستخدمة.وزارة الشؤون البلدية
والقروية

الدليــل اإلجرائــي ملراقبــة الحمــات االنتخابيــة والنمــاذج املســتخدمة وأعمــالموظفــي ضبــط املخالفــات.
-دليل االقتراع والفرز والنماذج املستخدمة

تحت التنفيذ
2016 – 2015م

الدليل اإلرشادي التفصيلي لشرح عملية فرز وعد األصوات.•تنفيذ عدد من الورش التدريبية وفق نطاق العمل املحدد.
•إعداد النشرات التوعوية والتثقيفية لالنتخابات.
•طباعة األدلة التنظيمية واإلرشادية باألعداد املحددة.
•إعــداد دراســة لتحديــد جــداول عمــل رؤســاء وأعضــاء اللجــان االنتخابيــة فــي املراكــز
االنتخابيــة تشــمل أيــام وســاعات العمــل لــكل مرحلــة مــن مراحــل العمليــة االنتخابيــة.
•عقــد عــدة اجتماعــات مــع استشــاري التقنيــة لشــرح اإلج ـراءات والنمــاذج املســتخدمة
لكافــة مراحــل العمليــة االنتخابيــة والتأكــد مــن برمجــة كافــة اإلج ـراءات املطلوبــة حتــى
انتهــاء استشــاري التقنيــة مــن عملــه فــي هــذا املجــال.
•إعــداد املــادة العلميــة لــورش العمــل التدريبيــة وإخراجهــا علــى شــكل ش ـرائح تعــرض
بطريقــة الباوربوينــت.
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اسم العميل

وصف المشروع

تاريخ التعاقد

مشروع إعداد قاعدة معلومات لالستثمارات البلدية
ويتضمن نطاق العمل املهمات ما يلي:
•مراجعــة وتقييــم تجربــة عــدد مــن األمانــات باململكــة ال يقــل عددهــا عــن ( )10أمانــات فيمــا
يتعلــق برصدهــا لالســتثمارات واإلي ـرادات البلديــة ،ويشــمل ذلــك علــى ســبيل املثــال ال
الحصــر:
مراجعــة ســجالت األصــول العقاريــة الحاليــة واملتوفــرة باألمانــات ،وتحليــل مكونــاتالبيانــات األساســية.
مراجعة سجالت تحصيل اإليرادات وآلية متابعتها.تحديد عناصر البيانات املتوفرة حاليا في قواعد البيانات املتوفرة لدى األمانات.تحديــد عناصــر البيانــات املتوفــرة لــدي األمانــات باســتخدام نظــام املعلومــاتالجغرافيــة.
وزارة الشؤون البلدية
والقروية

تحديد نوعية ومصادر البيانات ،والتأكد من دقتها ومالئمتها.ً
ً
تحديد مدى توافر البيانات (ورقيا أو إلكترونيا)آلية متابعة ترسية املزايدات وإجراءات الترسية والتعاقد ومتابعة التنفيذ.ً
تصنيــف االســتثمارات البلديــة وفــق منهــج علمــي وعملــي مناســب تمهيــدا إلعــدادووضــع األســس العلميــة لقاعــدة معلومــات االســتثمارات واإلي ـرادات البلديــة.

تحت التنفيذ
2016 – 2015م

•التعرف على أهم التحديات واملعوقات التي تعوق توحيد تلك النظم والتغلب عليها.
•تحديد نظم املعلومات الالزمة.
•تصميم بنية نظام االستثمارات البلدية
•تحديد مواصفات النظام واملتطلبات الفنية والتشغيلية لقاعدة املعلومات.
•إعــداد وثيقــة لتنفيــذ مخرجــات الدراســة تتضمــن نطــاق األعمــال املطلوبــة لتنفيــذ املرحلــة
الثانيــة مــن املشــروع ومحــدد فيهــا كافــة املتطلبــات واملواصفــات الفنيــة والتشــغيلية.
•تصميــم خطــة عامــة لتنفيــذ املرحلــة الثانيــة تتضمــن كافــة اإلج ـراءات واملعاييــر الالزمــة
ملراقبــة التنفيــذ.

2

اسم العميل

وصف المشروع

تاريخ التعاقد

مشروع إعداد األليات واخلطط التنفيذية إلدارة واستثمار نشـــاط اإلعالنات.
ويتضمن نطاق العمل املهمات ما يلي:
•دراســة وتقييــم الوضــع الراهــن لواقــع لوحــات الدعايــة واإلعــان فــي املمتلــكات البلديــة
واملمتلكات الخاصة في املدن عينة الدراسة في ضوء األنظمة والتعليمات واالشتراطات
الفنيــة الســارية.
•إعــداد تنظيــم للــوزارة لتطويــر االســتثمار فــي الدعايــة واإلعــان للوحــات الواقعــة علــى
الطــرق أو الواقعــة فــي املمتلــكات الخاصــة.
•وضــع أليــات (قواعــد منظمــة وإج ـراءات تنفيذيــه) إلدارة واســتثمار نشــاط الدعايــة
واإلعــان.
•دراســة حــاالت اإلعــان املســتجدة فــي امللكيــات الخاصــة فــي ضــوء تنظيــم لوحــات الدعايــة
واإلعــان واالشــتراطات الفنيــة وتقديــر املقترحــات الالزمــة حيالهــا.

وزارة الشؤون البلدية
والقروية

•مراجعــة وتطويــر االشــتراطات الفنيــة للوحــات الدعايــة واإلعــان الصــادرة مــن الــوزارة
بالتعميم رقم (/4/39155وف) وبتاريخ  1421/08/09هـ وتقديم مشروع بديل لدليل
االشــتراطات الفنيــة يتضمــن تنظيــم إلجـراءات الترخيــص للوحــات اإلعالنيــة والدعائيــة
بكافــة أنواعهــا واالشــتراطات واملواصفــات لــكل نــوع أو فئــة بمــا فــي ذلــك مقاســاتها
ومتطلبــات واشــتراطات اإلنشــاء والتركيــب والســامة ومــواد التصنيــع  ....الــخ.
•ووصــف تفصيلــي للمواقــع واألماكــن املناســبة لتركيــب كل نــوع واألبعــاد واملســافات بينهــا
وذلــك لكافــة اللوحــات ســواء فــي املواقــع البلديــة أو فــي املمتلــكات الخاصــة (باالســتعانة
بتطبيقــات نظــم املســاحة الجغرافيــة)

تحت التنفيذ
 2014ـ 2015م

•ووضــع خطــط تنفيذيــة لــكل أمانــه (عينــة الدراســة) إلدارة واســتثمار الدعايــة واإلعــان
علــى الطــرق
•بنــاء قاعــدة بيانــات إلكترونيــة تحصــر املواقــع القائمــة واملواقــع املقترحــة للوحــات
اإلعالنيــة فــي برنامــج خــاص بنظــم املعلومــات الجغرافيــة بإحداثياتهــا فــي عينــة الدراســة
(املــدن الثمــان).
•مراجعة وتقييم ألية أسعار اإلعالن الخارجي بأنواعه في الوضع الراهن.
•إعــداد وثيقــة متكاملــة (كراســة شــروط ومواصفــات لدعــوة املتنافســين) ( )RFPملنافســة
طــرح كل نــوع مــن أنــواع اللوحــة املحــددة تتضمــن كافــة االشــتراطات العامــة والفنيــة
واملاليــة واإلداريــة وكذلــك نمــوذج لعقــد موحــد.
•تقديــم الدعــم الفنــي ـ للــوزارة واألمانــات عينــة الدراســة ـ لتطبيــق مخرجــات الدراســة علــى
الواقــع ومتابعــة التنفيــذ وذلــك ملــدة  12شــهرا مــن تاريــخ البــدء فــي التطبيــق مــع تخصيــص
فريــق عمــل ال يقــل عــن ثالثــة أشــخاص مــن ذوى االختصــاص طــوال فتــرة الدعــم الفنــي
وذلــك لتوطيــن املعرفــة للموظفيــن ذوى االختصــاص فــي األمانــات لتطبيــق مــا تضمنتــه
الدراســة مــن مخرجــات.
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اسم العميل

وصف المشروع

تاريخ التعاقد

مشروع إعداد خطة ومنهجية تطوير وكالة الوزارة للتخطيط والربامج:
تضمــن نطــاق عمــل املشــروع دراســة وإعــادة تصميــم النظــام اإلداري بمــا يســاعد علــى التغلــب
علــى أي معوقــات أو مشــكالت أو نقــاط اختنــاق وتمكيــن الوكالــة مــن االســتفادة املثلــى مــن
مواردهــا املاديــة والبشــرية ،مــن خــال:
•التوصيــف العلمــي الدقيــق لبيئــة العمــل الداخليــة بالوكالــة وتحديــد أهــم املتغيـرات املؤثــرة
علــى نجــاح الوكالــة فــي إنجــاز أعمالهــا وتحقيــق أهدافهــا.
•تحليل العمليات التي تؤدى بمختلف الوحدات اإلدارية والتنظيمية في الوكالة.
ً
•دراسة توزيع العمل في كل إدارة وفقا لتنظيمها الداخلي والتأكد من سالمة التوزيع.

وزارة الشؤون البلدية
والقروية

•مراجعة وتطوير الهياكل الوظيفية للوحدات اإلدارية بالوكالة.
ً
•تحديد التوقيتات املعيارية أو الزمن املعياري إلنجاز املعامالت وفقا ملستويات الصعوبة
املتوقعــة مــن خــال دراســة أعبــاء العمل.
•تصميــم اآلليــات التــي ســوف يعتمــد عليهــا النظــام لتحديــد املعامــات املتأخــرة ،واملعامــات
قيــد اإلنجــاز.
•تصميــم نظــام التقاريــر الدوريــة والــذي يتضمــن تحديــد املعامــات املتأخــرة فــي النظــام
وأســباب التأخيــر.

2014
:
2015

•تحديــد مجموعــة مؤشـرات الكفــاءة التــي يمكــن للنظــام املقتــرح أن يســاهم فــي إبرازهــا علــى
مســتوى األفـراد واإلدارات.
•وضع مجموعة من املقترحات التي تسهم في تطوير مستويات اإلنجاز لكل إدارة.
•تحديد متطلبات تطوير أعمال الوكالة في األجل القصير والطويل.
•وضع نظام لالستقطاب والحفاظ على العناصر املتميزة من الكفاءات السعودية.
•وضع خطة إصالح وتحسين ملستوى األداء تنفذ خالل ستة أشهر.
•وضــع خطــة لتطويــر الوكالــة تنفــذ خــال مــدة تمتــد إلــى ثــاث ســنوات وال تتجــاوز خمــس
ســنوات.
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وصف المشروع

اسم العميل

تاريخ التعاقد

مشروع إعداد اخلطة اخلمسية العاشرة للوزارة
وقد تضمن نطاق العمل املهمات ما يلي:
•إعداد خطة املشروع
•اســتيفاء بيانــات دراســة وتحليــل الوضــع الراهــن لــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة فــي
ضــوء نتائــج مــا أنتهــى مــن ســنوات الخطــة الخمســية التاســعة ،تحديــد الصعوبــات التــي
واجهــت الــوزارة فــي تنفيــذ الخطــة الخمســية التاســعة مــع توضيــح اإلج ـراءات املتخــذة أو
املقترحــة ملعالجتهــا.
•مراجعــة مــا تــم إنجــازه فــي التعامــل مــع القضايــا املدرجــة فــي الخطــة الخمســية التاســعة
وتحديــد القضايــا األساســية املتوقــع اســتمرارها أو املســتجدة أثنــاء فتــرة الخطــة الخمســية
العاشــرة والطــرق املقترحــة ملعالجتهــا بالتنســيق مــع األجهــزة املعنيــة بالــوزارة.
•اقت ـراح الدراســات وجمــع وتوفيــر املعلومــات املطلوبــة إلعــداد الخطــة الخمســية العاشــرة
بالتنســيق مــع األجهــزة البلديــة وبمشــاركة املختصيــن فــي الــوزارة ،مــع تطويــر نمــاذج وآليــات
جمــع املعلومــات وأســاليب تحليلهــا.
•تحليــل الطلــب علــى خدمــات الــوزارة وتقديــر االحتياجــات الراهنــة واملســتقبلية علــى
مســتوى اململكــة بشــكل كمــي وكيفــي ،مــع وضــع آليــة لذلــك فــي برنامــج الحاســب اآللــي.
وزارة الشؤون البلدية
والقروية

•رصــد وتحديــد املتغيـرات التنظيميــة التــي طـرأت علــى األجهــزة البلديــة وتأثيرها على أنشــطتها
والخدمــات التي توفرها.
•مراجعــة وتحديــد األهــداف العامــة للــوزارة والسياســات وآليــات التنفيــذ التــي ســتتبع
لتحقيقهــا فــي نطــاق األهــداف العامــة لخطــة التنميــة للدولــة.

2014م

•ترتيــب األهــداف العامــة للــوزارة والسياســات والبرامــج واملشــاريع بحســب األولويــة مــع
إعطــاء وزن محــدد لــكل هــدف ،مــع التأكيــد علــى األخــذ مبــدأ «التخطيــط القائــم علــى
النتائــج» الــذي يحــدد املخرجــات بمؤش ـرات رقميــة تقيــس مــدى تحقيقهــا ألهــداف الخطــة.
•تقديــم كافــة املقترحــات وبرامــج ومشــروعات الخطــة الخمســية فــي قائمــة مرتبــة حســب
األولويــات وفــق برنامــج لذلــك فــي الحاســب اآللــي معــززة بدراســات الجــدوى األوليــة التــي
تبيــن أهــداف البرنامــج أو املشــروع وكلفتــه االســتثمارية والتشــغيلية وموقعــه الجغرافــي
ومصــادر التمويــل والجــدول الزمنــي لتنفيــذه ...إلــخ.
•تطوير أسلوب إعداد امليزانيات التقديرية لألجهزة البلدية.
•توزيــع املشــروعات والبرامــج الخاصــة بالخطــة الخمســية العاشــرة للــوزارة علــى مناطــق
اململكــة بنــاء علــى معاييــر تخطيطيــة تحــدد أولويــات التنميــة فــي املناطــق وتحقــق أهــداف
التنميــة املتوازنــة بيــن املناطــق وداخلهــا.
•إعــداد مشــروع الخطــة الخمســية العاشــرة للــوزارة وفــق جــدول زمنــي فــي نطــاق البرنامــج
الزمنــي املحــدد مــن وزارة االقتصــاد والتخطيــط.
ً
•تطويــر أســلوب وآليــات متابعــة تنفيــذ مشــاريع الخطــة الخمســية آليــا ،واقت ـراح أســاليب
قيــاس انحرافــات الخطــة ومعالجتهــا
•مســاعدة فريــق الــوزارة فــي إدخــال البيانــات املطلوبــة إلعــداد خطــة التنميــة العاشــرة فــي
نظــام الخطــة الخمســية واملتابعــة املعــد لذلــك مــن قبــل وزارة االقتصــاد والتخطيــط.
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اسم العميل

وصف المشروع

تاريخ التعاقد

مشروع إعداد آلية تقييم أداء البلديات ورؤسائها.
يشمل نطاق العمل تصميم وإعداد آلية متكاملة لتقييم أداء البلديات وأداء رؤساء البلديات
في اململكة على أن يتضمن قيام االستشــاري بالتالي:
•رصــد وتحديــد عناصــر األداء الحرجــة والتــي تمثــل مجموعــة املؤش ـرات الالزمــة لنجــاح
العمــل البلــدي والتــي يتســبب تجاهلهــا فــي انخفــاض مســتوى األداء ،وهــي املؤش ـرات التــي
توضــح مــدى نحــاج كل أمانــة أو بلديــة فــي أداء مهامهــا.
•تحديــد مؤش ـرات األداء واملعاييــر والتــي يجــب أن تغطــي كافــة األنشــطة والعمليــات
والخدمــات الرئيســية لألمانــات والبلديــات.
وزارة الشؤون البلدية
والقروية

•تحديد األوزان النسبية الخاصة بكل معيار.
•تصميم نموذج /نماذج تقييم األداء مشتمال كافه عناصر التقييم واملعايير واألوزان.

2014م

•تصميم التقارير الخاصة بتجميع البيانات ،واملعلومات الخاصة بكل نموذج.
•وضــع دليــل مســتخدم يتضمــن شــرح متكامــل آلليــة وخطــوات التقييــم وبمــا يمكــن
املســتخدم مــن التطبيــق الصحيــح.
•تطبيق املنهجية املقترحة على عدد ( )6أمانات  )10( +بلديات:
اختبار وتطبيق األلية الجديدة على العينة محل الدراسة.تقويم وتعديل األلية والنماذج على ضوء التطبيق التجريبي.تصميم التصور النهائي آللية التقييم.•تصميم وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالنتائج.
•تقديم تقرير مفصل بنتائج تطبيق املنهجية الجديدة.
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اسم العميل

وصف المشروع

تاريخ التعاقد

مشروع تنفيذ اسرتاتيجية التدريب يف القطاع البلدي
وقد تضمن نطاق العمل املهمات ما يلي:
•إعــداد الدليــل التنظيمــي وتحديــد املقــررات الوظيفيــة ألنشــطة التدريــب والتطويــر
اإلداري علــى مســتوى األمانــات والبلديــات والــوزارة
•صياغــة العالقــات التنظيميــة وتحديــد آليــات التنســيق بيــن جهــود التنميــة البشــرية علــى
مســتوى البلديــات بإش ـراف األمانــات وعلــى مســتوى األمانــات بإش ـراف الــوزارة.
•تعريــف وتهيئــة العامليــن بالتدريــب والتطويــر اإلداري باألدلــة التنظيميــة وإجـراءات عمــل
النظــام املتكامــل للتدريــب مــن خــال تنفيــذ عــدد  17ورشــة عمــل ( 16أمانــة  +الــوزارة)
مــدة كل ورشــة  3أيــام.
وزارة الشؤون البلدية
والقروية

•تصميــم وتنفيــذ نظــام للتعاقــد والتعــاون مــع مــزودي خدمــات التدريــب والتعلــم والتنميــة
اإلداريــة لقطــاع العمــل البلــدي ،وتحديــد املعاييــر واآلليــات التــي تســاعد الــوزارة واألمانــات
فــي اختيارهــا للمعاهــد املتخصصــة فــي مجــاالت العمــل البلــدي.
•وضع نظام وآليات التدريب على رأس العمل.
•تصميــم وإعــداد وتنفيــذ العــدد املقتــرح مــن الحقائــب التدريبيــة ( 20حقيبــة جديــدة) فــي
ضــوء االحتياجــات التدريبيــة التــي ســبق مســحها لألمانــات والبلديــات.

2013م
إىل
2015م

•حصــر الحقائــب التدريبيــة املتاحــة بالــوزارة واألمانــات ،بحــد أق�صــى  50خمســون حقيبــة
تدريبيــة ومراجعتهــا وتحديثهــا بهــدف تعميــم اســتخدامها لكافــة األمانــات والبلديــات.
•عقــد ورشــة عمــل لــكل حقيبــة جديــدة ( 30ورشــة عمــل) لشــرح الهــدف مــن الحقيبــة،
وأســلوب ومنهجيــة التدريــب املالئمــة ،واألنشــطة والتطبيقــات العمليــة بالحقيبــة.
•تصميم ومتابعة تنفيذ برنامج التطوير الذاتي.
•إعداد برنامج لرعاية وتطوير وتنمية القيادات املستقبلية.
•إنشاء وتفعيل مركز التدريب لقطاع العمل البلدي.
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وصف المشروع

اسم العميل

تاريخ التعاقد

مشروع إعداد االسرتاتيجية العامة لالستثمارات البلدية
وقد تضمن نطاق العمل املهمات ما يلي:
•إعداد خطة املشروع
•استقصاء تجارب الدول الرائدة:
اســتقصاء وتوثيــق تجــارب الــدول الرائــدة والتوجهــات العامليــة فــي مجــال االســتثمارات البلديــة املباشــرة وغيــر املباشــرة
املنفــردة واملشــتركة ومصــادر اإليـرادات ووزنهــا النســبي فــي تمويــل اإلنفــاق ،مــع عــرض تجــارب ومنهجيــة عمــل عشــر دول
مــن قــارات مختلفــة.
•التشخيص االستراتيجي للحالة الراهنة:
تحليــل مواطــن القــوة والضعــف واملخاطــر والفــرص  SWOT Analysisتشــمل عــدد ( )16أمانــات يتــم تحديدهــامــن قبــل اإلدارة العامــة لتنميــة االســتثمارات البلديــة فــي الــوزارة للتعــرف علــى مواطــن القــوة والضعــف فــي أدائهــا.
إج ـراء دراســة مقارنــة بيــن عناصــر الفاعليــة الحاكمــة فــي كل مــن اإلدارة العامــة لالســتثمارات البلديــة فــي الــوزارةوعــدد مــن التجــارب األخــرى .Benchmarking
اســتطالع رأي األطراف ذات العالقة (األمانات والبلديات ،اإلدارة العامة لإليرادات في وزارة املالية) في أداء اإلدارةالعامــة لالســتثمارات البلديــة فــي الــوزارة وتحديــد توقعاتهــم منهــا مــن خــال اســتبيان يتــم إعــداده مــن االستشــاري
واعتمــاده مــن فريــق العمــل املكلــف باإلشـراف علــى املشــروع فــي الــوزارة وتحليــل اإلجابــات مــن قبــل االستشــاري.
•تطوير البدائل االستراتيجية:
-طرح عدد من البدائل (الخيارات) للتوجهات االستراتيجية لالستثمارات البلدية والتنويع في مصادر اإليرادات.

وزارة الشؤون البلدية
والقروية

مراجعــة وتحديــد خيــارات التوجهــات االســتراتيجية البديلــة املتاحــة للــوزارة وتطبيــق نظــام تحليــل الســيناريوهات،وإجـراء تحليــل الســيناريوهات املختلفــة املمكنــة .Scenario Analysis
•صياغة وإعداد االستراتيجية العامة:
-صياغة رؤية ورسالة االستثمارات البلدية في الوزارة.

2013م
إىل
2014م

تطوير قائمة القيم املضافة التي تعد بها اإلدارة الفئات أصحاب املصلحة .Stakeholder Propositionتحديد التوجهات االستراتيجية التي ستتبناها اإلدارة .Strategic Themesبنــاء النمــوذج املؤس�ســي إلدارة وقيــاس األداء بمــا يتفــق مــع |أهــداف ومهــام واختصاصــات اإلدارة العامــةلالس��تثمارات وإدارات تنمي��ة االس��تثمارات بالبلدي��ات واألمان��ات.
إنشـ�اء الخريطـ�ة االسـ�تراتيجية  Strategy Mapبتحديــد األهــداف مــن املنظــور االســتراتيجي لــكل مــن :العمــاء،العمليـ�ات ،الرصيـ�د والنمـ�و املعرفـ�ي ،الجوانـ�ب املاليـ�ة ....إلـ�خ.
تحديـ�د مؤشـ�راتً األداء  KPIاملناســبة لــكل هــدف وتطويــر النمــاذج واآلليــات الالزمــة لقيــاس القيــم الفعليــةللمؤشـ�رات دوريـ�ا وإنتـ�اج دليـ�ل املؤشـ�رات.
تصميم الخطة واملبادرات االستراتيجية بالتفصيل.إنشاء مصفوفة املبادرات واألهداف  Initiativeـ .Objective Matrixاعتماد مسودة وثيقة الخطة االستراتيجية من قبل الوزارة خالل شهر كحد أق�صى من تاريخ تقديمها للوزارة.•إعــداد الخطــة أو الخطــط التنفيذيــة لالســتراتيجية وتحديــد متطلبــات التنفيــذ مــن تصميــم وإعــداد سياســات وبرامــج
تطبيــق االســتراتيجية.
•إ عــادة بنــاء الهيــكل التنظيمــي والوظيفــي لــإدارة العا مــة لتنميــة االســتثمارات فــي ا لــوزارة وإدارات االســتثمار
فــي األما نــات وعدد هــا ( )16أما نــة فــي ضــوء البد يــل االســتراتيجي والخطــة التنفيذ يــة.
•طباعة االستراتيجية.
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وصف المشروع

اسم العميل

تاريخ التعاقد

مش��روع دراس��ة الوضع القائم للمهن واحلرف والعمل على تطويرها :وقد تضمن نطاق
عمــل املشــروع املهــام التاليــة

وزارة الشؤون البلدية
والقروية

•تقييم الوضع الراهن للحرف واملهن في اململكة وتحليل نتائج الدراسة االستطالعية.
ً
•إعــداد الدليــل املنهــي لــكل طائفــة موضحــا بــه العالقــات التنظيميــة املقترحــة بيــن أعضــاء
الطائفــة وقيادتهــا ثــم بيــن الطائفــة واألجهــزة التنفيذيــة للدولــة مــن أجــل أداء أفضــل
وللحفــاظ علــى الخبـرات املتاحــة ودعــم تناقلهــا بيــن أعضــاء الطائفــة وكل مــن ينتســب إليهــا
فيمــا بعــد.
•وضع خطة استراتيجية طويلة األجل لدعم الطوائف املهنية.
• إعداد مشروع الئحة متكاملة لرؤساء الحرف واملهن ونوابهم في اململكة.

2012م
إىل
2013م

•تصميــم قاعــدة بيانــات متكاملــة عــن رؤســاء الحــرف واملهــن ونوابهــم فــي جميــع مناطــق
اململكــة ووضعهــا علــى موقــع الــوزارة اإللكترونــي.
•توفير الكوادر البشرية الالزمة لدعم اإلدارة املشرفة على الدراسة طيلة مدة العقد.

وصف المشروع

اسم العميل

تاريخ التعاقد

مشروع دراسة معايري تقدير أقيام العقارات.
«تصميم نموذج معياري لتقدير القيمة اإليجارية لعدد من األنشطة البلدية املتنوعة».
هدف الدراسة:

وزارة الشؤون البلدية
والقروية

الهــدف العــام للدراســة كمــا حددتــه وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة ،هــو وضــع منهجيــة
ومعاييــر لتقديــر أقيــام العقــارات البلديــة تســاعد فــي التوصــل إلــى آليــة ومنهجيــة دقيقــة تفــي
بتحديــد القيــم العادلــة لتأجيــر للعقــارات البلديــة وبمــا يســاعد فــي تحقيــق األهــداف التاليــة:
•الحــد مــن التقدي ـرات الجزافيــة وإحاللهــا بتقدي ـرات موضوعيــة قائمــة علــى بيانــات
صحيحــة وقابلــة للقيــاس.

2011م

•التوصــل بقــدر املســتطاع إلــى القيمــة العادلــة والتــي تحقــق مضمــون االســتثمار
بالنســبة للبلديــة وتتيــح فــرص إلدارة األصــول اململوكــة للدولــة وفــي نفــس الوقــت تشــجع
املســتثمرون علــى اإلقبــال علــى املشــاريع االســتثمارية.
•توحيــد اســتخدام النمــاذج املقترحــة وضــرورة توفيــر البيانــات التــي تســاعد علــى التقييــم،
بمــا يحقــق قــدر أعلــى مــن الشــفافية فــي التعامــل بيــن األطـراف املعنيــة.
•العنايــة بأصــول األمانــات والبلديــات وزيــادة مدخولهــا وانعــكاس ذلــك علــى الخدمــات
التــي يؤديهــا القطــاع البلــدي.
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وصف المشروع

اسم العميل

تاريخ التعاقد

مشروع إعداد األدلة االسرتشادية ومواصفات تأجري العقارات البلدية
هدف الدراسة:
الهدف العام للدراسة كما حددته وزارة الشئون البلدية والقروية ،هو توحيد اشتراطات
ومواصفــات تأجيــر العقــارات البلديــة وتنميطهــا بشــكل موحــد بيــن األجهــزة البلديــة بمــا
يحقــق املحافظــة علــى حقــوق املســتثمرين.
وزارة الشؤون البلدية
والقروية

نطاق العمل:

2010م

•إعــداد ً األدلــة اإلرشــادية ومواصفــات تأجيــر العقــارات البلديــة بمختلــف أنشــطتها ليكــون
البلديــة عنــد اإلعــداد لطــرح أي مــن عقاراتهــا لالســتثمار.
األجهــزة ً
مرجعــا للمختصيــن فــي ً
وذلــك لعــدد ثالثــون عقــارا ونشــاطا قامــت الشــركة بحصرهــا وتســميتها.
ً
•تقديــم تصــور حــول هيكلــة األدلــة املقترحــة وفقــا لدراســة واقــع األنظمــة والتعاميــم
والتعليمــات لتكــون مســتوفية لكافــة االشــتراطات العامــة والخاصــة للنشــاط.
•وضــع كل دليــل علــى شــكل كتيــب بمقــاس ( )23.5 *16.5ورق داخلــي كوشــيه وغــاف
كوشــيه وطباعــة ملونــة.
•طباعة عدد  2000نسخة من كل دليل.
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وصف المشروع

اسم العميل

تاريخ التعاقد

مشروع إعداد اسرتاتيجية التدريب ملوظفي قطاع البلديات
وتضمن نطاق عمل هذا املشروع املهام التالية:
1.1وضــع اســتراتيجية للتدريــب ملوظفــي قطــاع البلديــات ،تتضمــن الرؤيــة والرســالة
واألهــداف العامــة والخاصــة واملبــادئ األساســية لهــا ومنهجيــة بنائهــا.
2.2دراســة وفهــم واقــع التدريــب ملوظفــي قطــاع العمــل البلــدي بحيــث تشــمل العناصــر
التاليــة:
•دراســة وتقييــم وإج ـراءات التدريــب الحاليــة فــي قطــاع العمــل البلــدي واقت ـراح
األســلوب األمثــل الــازم للعمــل بــه.
وزارة الشؤون البلدية
والقروية

•دراســة معــدالت اإلنفــاق علــى التدريــب فــي الــوزارة واألمانــات والبلديــات
واملجمعــات القرويــة.
•دراســة مــدى توفــر البرامــج الالزمــة ألنشــطة العمــل البلــدي وخاصــة األنشــطة
البلديــة الرئيســية املتخصصــة.

2009م

•دراسة مدى استفادة املتدربين من التدريب وقياس آثاره على األداء الوظيفي.

3.3إعداد خطة تدريبية على مستوى قطاع العمل البلدي بأكمله:

•تحديد األهداف االستراتيجية للتدريب ومؤشرات قياس األداء لكل هدف.
•تحديــد البرامــج التدريبيــة الالزمــة لرفــع مســتوى منســوبي القطــاع مشــتملة علــى
(األهــداف ،املحــاور ،املســتهدفون ،املــدة الزمنيــة والعــدد املناســب مــن املتدربيــن
لــكل برنامــج).
•تطويــر اإلجـراءات الالزمــة للتدريــب فــي قطــاع العمــل البلــدي (إجـراءات اإلداريــة
باســتخدام التقنيــة).
•تطوير آليات التقويم واملتابعة.

وصف المشروع

اسم العميل

تاريخ التعاقد

مراجعة وتطوير التنظيم اإلداري والنظم واإلجراءات
من خالل نطاق العمل التالي:
عرب اململكة السعودية
للتجارة والصناعة
واملقاوالت
(سبك)

•تحليل الوضع الحالي وخطة العمل
•التنظيم اإلداري والهياكل التنظيمية والوظيفية
•وصف الوظائف وجدول الصالحيات
•تطوير النظم

2006م
إىل
2007م

•تطوير نظم الحاسب اآللي املتكاملة وتصميم برامج دعم القرارات
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وصف المشروع

اسم العميل

تاريخ التعاقد

صياغ��ة االس�تراتيجية العام��ة للش��ركة .إع��داد التنظي��م اإلداري واهلياكل
التنظيمية والوظيفية ،وصف الوظائف وجدول الصالحيات ،تصميم النظم ،دراس��ة
االحتياج��ات من نظم احلاس��ب اآللي وحتديد املعلومات الالزم��ة لربامج دعم القرارات
من خالل نطاق العمل التالي:
•صياغة االستراتيجية العامة للشركة
•اقتراح وتصميم التنظيم اإلداري والهياكل التنظيمية والوظيفية
•إعداد بطاقات وصف الوظائف وجدول الصالحيات
•تصميم النظم:
أسمنت املنطقة
الشاملية

2006م

-نظام الشؤون املالية

إىل

نظام الشؤون اإلدارية.-نظام املشتريات واملخازن.

2007م

نظام املوارد البشرية وتقييم األداء.نظام الخدمات املساندةتصميم نظم دعم واتخاذ القرارات.•إعداد اللوائح التنظيمية للعمل بالشركة واعتمادها من وزارة العمل.
•دراســة االحتياجــات مــن نظــم الحاســب اآللــي و تحديــد املعلومــات الالزمــة لبرامــج دعــم
القـرارات

اسم العميل

هيئة تنظيم الكهرباء
واإلنتاج املزدوج

وصف المشروع
•تنفيــذ دراســة لتحليــل ووصــف الوظائــف وإصــدار دليــل وصــف الوظائــف الخاصــة
بجميــع وظائــف الهيئــة.
•إج ـراء دراســة تشــخيصية لقيــاس وتحديــد االحتياجــات التدريبيــة لجميــع منســوبي
الهيئــة وإصــدار دليــل تحديــد االحتياجــات التدريبيــة

تاريخ التعاقد
2005م
إىل
2006م
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اسم العميل

وصف المشروع

تاريخ التعاقد

•دراسة وتحليل الوضع التنظيمي الحالي لرئاسة الهيئة امللكية.
•إعداد ووضع اختصاصات واضحة ومحددة ملهام إدارات رئاسة الهيئة.
الهيئة امللكية للجبيل
وينبع

• إعــداد دليــل وصــف الوظائــف لكافــة و0ظائــف رئاســة الهيئــة امللكيــة للجبيــل وينبــع
املوجــودة علــى الهيــكل التنظيمــي الحالــي.
•تطويــر العمــل بــإدارة الشــئون املاليــة واإلداريــة برئاســة الهيئــة امللكيــة مــن خــال إعــداد
أدلــة العمل

2004م

•إعــداد وتوثيــق اإلجـراءات وضبــط نظــم العمــل بــإدارة الشــئون املاليــة واإلداريــة وذلــك
بإعــداد اللوائــح التاليــة :الالئحــة املاليــة /الئحــة املشــتريات /الئحــة املســتودعات

اسم العميل

وصف المشروع

تاريخ التعاقد

•دراسة وتحليل الوضع التنظيمي الحالي
•إعداد ووضع اختصاصات واضحة ومحددة ملهام إدارات.
رشكة إيالف للسفر
والسياحة

• إعــداد دليــل وصــف الوظائــف لكافــة الوظائــف املوجــودة علــى الهيــكل التنظيمــي
الحالــي.
•رسم الهياكل التنظيمية والوظيفية للمركز الرئي�سي وملراكز العمل.

2004م

•وضــع جــداول الصالحيــات اإلداريــة واملاليــة للمســتويات اإلداريــة املختلفــة رســم
الهيــاكل التنظيميــة والوظيفيــة للمركــز الرئي�ســي وملراكــز العمــل.
•وضع جداول الصالحيات اإلدارية واملالية للمستويات اإلدارية

اسم العميل

وصف المشروع

تاريخ التعاقد

•دراسة الوضع التنظيمي الحالي لفريق املبيعات من خالل:
دراسة الهيكل الوظيفي الحالي لإلدارةدراسة اختصاصات كل وظيفة وفاعليتهارشكة القايض للزراعة
والدواجن

•تحديد املتطلبات لكل مرحلة زمنية مستقلة
•تحديــد شــكل املتغي ـرات املطلوبــة فــي فريــق املبيعــات لــكل مرحلــة زمنيــة وتحديــد
العوامــل املطلوبــة للوصــول لهــذه املتغي ـرات

2004م

•وضــع تصميــم هيكلــي لفريــق املبيعــات يتناســب مــع كل مرحلــة زمنيــة يحتــوى علــى
الوصــف الوظيفــي واملتطلبــات الوظيفيــة وكذلــك التعويــض املالــي لــكل وظيفــة
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اسم العميل

وصف المشروع

تاريخ التعاقد

دراسة تنظيمية للهيكل التنظيمي للمجموعة مشلت:
مجموعة إيالف
للفنادق
اململكة العربية
السعودية

•مراجعــة الهيــكل التنظيمــي الحالــي لتحديــد القواعــد والسياســات واملســئوليات لــكل
وظيفــة.
•عرض مجموعة من البدائل املختلفة املناسبة للمجموعة.
•تطوير هيكل تنظيمي مالئم وفقا ألحدث االتجاهات.

2003م

•تطوير هيكل وظيفي وإعداد وصف الوظائف.
• التأهيل للحصول على شهادة األيزو9001

اسم العميل

وصف المشروع

تاريخ التعاقد

دراسة تنظيمية للهيكل التنظيمي للمصنع مشلت:
مصنع مواد تثبيت
الرتبة

•مراجعــة الهيــكل التنظيمــي الحالــي للمصنــع لتحديــد القواعــد والسياســات واملســئوليات
لــكل وظيفــة.
•عرض مجموعة من البدائل املختلفة املناسبة للمصنع.
•تطوير هيكل تنظيمي مالئم للمصنع وفقا.

2003م

•تطوير هيكل وظيفي وإعداد وصف الوظائف.
•التأهيل للحصول على شهادة األيزو9001

اسم العميل

وصف المشروع

تاريخ التعاقد

دراسة تنظيمية للهيكل التنظيمي للمجموعة مشلت:
رشكة املنتجات الغذائية
اململكة العربية
السعودية

•مراجعــة الهيــكل التنظيمــي الحالــي لتحديــد القواعــد والسياســات واملســئوليات لــكل
وظيفــة.
•عرض مجموعة من البدائل املختلفة املناسبة للمجموعة واقتراح بديل منهم.
•تطوير هيكل تنظيمي مالئم وفقا ألحدث االتجاهات العاملية.

2003م

•تطوير هيكل وظيفي وإعداد وصف الوظائف.
•التأهيل للحصول على شهادة األيزو9001
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اسم العميل

وصف المشروع

تاريخ التعاقد

دراسة تنظيمية للهيكل التنظيمي للمجموعة مشلت:
مجموعة بن الدن ـ
التشغيل والصيانة
اململكة العربية
السعودية

•مراجعة الهيكل التنظيمي الحالي للمجموعة لتحديد القواعد والسياسات
واملسئوليات لكل وظيفة.
•عرض مجموعة من البدائل املختلفة املناسبة واقتراح بديل منهم.
•تطوير هيكل تنظيمي مالئم للمجموعة وفقا ألحدث االتجاهات العاملية.

2002م

•تطوير هيكل وظيفي وإعداد وصف الوظائف.
•التأهيل للحصول على شهادة األيزو 9001

اسم العميل

وصف المشروع

تاريخ التعاقد

دراسة تنظيمية للهيكل التنظيمي لإلدارة مشلت:
الرشكة السعودية
للكهرباء ـ إدارة
التدريب جدة
اململكة العربية
السعودية

•مراجعــة الهيــكل التنظيمــي الحالــي لــإدارة لتحديــد القواعــد والسياســات واملســئوليات
لــكل وظيفــة.
•عرض مجموعة من البدائل املختلفة املناسبة واقتراح بديل.
•تطوير هيكل تنظيمي مالئم وفقا ألحدث االتجاهات العاملية.

2002م

•تطوير هيكل وظيفي وإعداد وصف الوظائف.
•التأهيل للحصول على شهادة األيزو 9001

اسم العميل

وصف المشروع

تاريخ التعاقد

دراسة تنظيمية للهيكل التنظيمي للمصنع مشلت:
مصنع املنتجات
الطازجة واملجمدة -
األسامك
اململكة العربية
السعودية

•مراجعــة الهيــكل التنظيمــي الحالــي لتحديــد القواعــد والسياســات واملســئوليات لــكل
وظيفــة.
•عرض مجموعة من البدائل املختلفة املناسبة واقتراح بديل منهم.
•تطوير هيكل تنظيمي مالئم وفقا ألحدث االتجاهات العاملية.

2002م

•تطوير هيكل وظيفي وإعداد وصف الوظائف.
•التأهيل للحصول على شهادة األيزو 9001
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اسم العميل

وصف المشروع

تاريخ التعاقد

دراسة تنظيمية للهيكل التنظيمي للشركة مشلت:
رشكة دار األركان
للتطوير العقاري
اململكة العربية
السعودية

•مراجعــة الهيــكل التنظيمــي الحالــي للشــركة لتحديــد القواعــد والسياســات واملســئوليات
لــكل وظيفــة.
•عرض مجموعة من البدائل املختلفة املناسبة واقتراح بديل منهم.
•تطوير هيكل تنظيمي مالئم وفقا ألحدث االتجاهات العاملية.

2001م

•تطوير هيكل وظيفي وإعداد وصف الوظائف.
•التأهيل للحصول على شهادة األيزو 9001
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