فريق متابعة تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية ()6161 - 6102
الرقم

اسم البرنامج

1

تطوير األنظمة الضمانية

8

الدراسة اإلكتوارية األولى

3

تعزيز المركز التمويلي للصندوق

أسماء المشاريع
.1

االستدامة المالية المستعجلة لنظام الضمان االجتماعي (تحليل مخاطر األنظمة
التقاعدية واقتراح سبل معالجتها) ( )8112م
اإلصالح الهيكلي لنظام الضمان االجتماعي بداية ( )8112م
تطوير أساليب إدارة النظام الضماني بداية ( )8181م
تفعيل نتائج الدراسة اإلكتوارية وتطبيق توصيات الخبير االكتواري ( )8181م

.5
.6
.7
.2

تكوين قاعدة بيانات اكتوارية ( (8181 / 8112 / 8112م
إعداد فريق العمل االكتواري ( )8112م
تنفيذ الدراسة اإلكتوارية ( )8181م
تطوير النظام االحصائي وتقرير المعلومات بالصندوق ( )8112م

.8
.3
.4

 .2برنامج تطوير الحملة التفتيشية وتحصيل الديون من جهات العمل بأنواعها
الربع األول من ( )8112م
 .11إعادة فحص المعاشات النصف الثاني من ( )8112م
 .11تطوير النظام المالي للصندوق ( )8112م

4

تطوير األداء المؤسسي

.18
.13
.14
.15

إصالح وتطوير الهيكل التنظيمي للصندوق الربع الثاني من ( )8112م
وضع المالكات الوظيفية والوصف الوظيفي الربع الثاني من ( )8112م
تنظيم وتوجيه سياسات التوظيف والتدريب الربع األخير من ( )8112م
وضع وتنظيم لوائح وتعليمات عمل تنظم الجانب الوظيفي في المؤسسة.

5

تطوير نظام المعلومات

.16
.17
.12
.12
.81
.81
.88

توحيد التطبيقات الفنية الضمانية ( )8112م
توحيد التطبيقات اإلدارية والمالية ( )8112م
توفير البنية التحتية في مجال االتصاالت والشبكات ( )8112م
البرامج والتطبيقات (ميكنة كافة األعمال واإلجراءات)
التداول والتوثيق اإللكتروني للصندوق.
إنشاء البوابة اإللكترونية
نقطة الخدمة الواحدة.

6

تجويد الخدمات

 .83تفعيل نظام إدارة الجودة الشاملة ( )8112م
 .84قياس األداء لمشاريع الخطة االستراتيجية ( )8112م
 .85تفعيل نظام إدارة المخاطر ( )8112م

اسم مدير البرنامج
سالم عمر السنوسي

عبد الغفار فرج المنفي

عصام الصيد الفزاني

تاج الدين فرج بوسويق

محمد سالم مصباح

عبد هللا محمد المنصوري

اسم مساعدي مدير البرنامج
 صالح خلف هللا العقيلي
 سعد عبدهللا يوسف
 محمد امحمد بانون
 ايمن سعيد المشيطي
 عادل عبد العزيز سلطان
 احمد صالح البشاري

 طارق مسعود البوسيفي
 الحسين محمد بوشنيف

 مفتاح عبد العزيز السحاتي
 احمد عبد السالم البرعصي

 عادل ابوبكر الكاسح
 حمزة خليفة الشريف

أسماء المشاريع

الرقم

اسم البرنامج

7

بناء القدرات

2

التوعية والتثقيف الضماني

2

تقييم وإعادة رسم سياسات
االستثمار بالصندوق

11

برنامج التخطيط االستراتيجي
(مقترح)

11

رئيس فريق متابعة تنفيذ الخطة
االستراتيجية

ابوبكر سليمان االزرق

18

مــــــقرر عمــــــل الفــــريق

سالم عمر السنوسي

13

المــــــدير المــــالي

خالد محمد سرير

14

مستشار وخبير مالي

احمد امنيسي عبد الحميد

15

مستشار وخبير ضماني

إسماعيل عبدهللا بورويص

 .86تهيئة قيادات الصندوق لمواكبة البرامج التطويرية ( )8112م
 .87تقوية االنتماء والوالء للمؤسسة ( )8112م
 .82تأهيل موظفي الصندوق للعمل وفقا للبرامج التطويرية ( )8112م

اسم مدير البرنامج
عبدهللا محمد المنصوري

.82
.31
.31
.38

المواكبة اإلعالمية لبرامج ومشاريع الخطة االستراتيجية ( )8112م
تصميم برامج لرفع درجة الوعي الضماني لدي موظفي الصندوق ( )8112م
تصميم برامج لرفع درجة الوعي الضماني لدى الجهات العمل ( )8112م
المبادرة اإلعالمية الضمانية للمؤسسات العامة والخاصة ( )8181م

سعد رمضان الشيخي

.33
.34
.35
.36
.37

إعداد مدونة لحوكمه شركات الصندوق ( )8112م
تطوير أعضاء مجالس إدارة شركات الصندوق ( )8112م
تقييم أداء ممثلي الصندوق في مساهمات الشركات والمصارف ( )8112م
تصميم نظام المعلومات ألداء الشركات التي يساهم فيها الصندوق ( )8112م
تقييم استثمارات الصندوق في الشركات التي يساهم بها ،واقتراح سياسات
االستثمار ( )8112م

فاخر مفتاح بوفرنه

 .32مشر وع رسم وتوضيح السياسات االستراتيجية بالصندوق
 .32مشروع نشر الثقافة االستراتيجية بالصندوق.
 .41مشروع إنشاء نظام اإلدارة االستراتيجية بالصندوق

اسم مساعدي مدير البرنامج
 صالح خلف هللا العقيلي
 خالد مفتاح اوريث
 احمد عمر النائلي

 إبراهيم شحات عطية
 علي صالح العوامي

كشف يبين المشاريع المقترح تنفيذها خالل األعوام 8181 – 8112
بالخطة االستراتيجية لصندوق الضمان االجتماعي
مــــدير المشروع (المقترح)

الفترة الزمنية باألسابيع
من تاريخ التكليف

الميزانية التقديرية
للتنفيذ

الدراسات االكتوارية األولى

تكوين قاعدة بيانات اكتوارية

أ .أيمن سعيد المشيطي

 144اسبوع

 7081604610111د.ل

(د .عبد الغفار المنفي)

اعداد فريق العمل االكتواري

أ.عطية الفيتوري

 84أسبوع

اســـــــــم البرنامج

تطوير األداء المؤسسي

اســــــــم المشروع المراد تنفيذه

أ .الحسين بوشنيف

5101110111

دوالر

 4اسابيع

3501380511

تطوير نظام المعلومات

توحيد التطبيقات الفنية الضمانية

أ .صالح األوجلي

 26اسبوع

 1031701410111د.ل

(د .محمد سالم مصباح)

توحيد التطبيقات اإلدارية والمالية

أ .عبد الفتاح القزيري

 41اسبوع

71302310111

د.ل

إنشاء نظام إدارة الجودة الشاملة
(المرحلة األولى نشر ثقافة الجودة)

أ .سليمان جبريل عبد هللا

 67أسبوع

 1031204880111د.ل

اصالح وتطوير الهيكل التنظيمي للصندوق

(أ .تاج الدين بوسويق)

تجويد الخدمات
(د .عبد هللا المنصوري)

التوعية والتثقيف الضماني

المواكبة اإلعالمية لبرامج الخطة
االستراتيجية وتوعية الموظفين والعامة
بأهمية الخطة االستراتيجية

تقييم وإعادة رسم سياسات
االستثمار بالصندوق

(أ .سعد الشيخي)

(د .فاخر بوفرنه)

(  ) 6برامج من اصل ( ) 2

أ .طارق البوسيفي

د.ل

أ .خالد اوريث

 2اسابيع

641,1410111

اعداد مدونة حوكمة شركات الصندوق

م .علي العوامي

 42اسبوع

6101110111

د.ل

تطوير أعضاء مجالس إدارة شركات
الصندوق ( )15مشارك

م .علي العوامي

 42اسبوع

2105110111

يورو

تحتاج العتماد االسماء

ــــــــــــــــ

 2مشاريع

ــــــــــــــــ

د.ل

