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 8181 – 8112كشف يبين المشاريع المقترح تنفيذها خالل األعوام 
 بالخطة االستراتيجية لصندوق الضمان االجتماعي   

 

 )المقترح(وع مــــدير المشر اســــــــم المشروع المراد تنفيذه اســـــــــم البرنامج
الفترة الزمنية باألسابيع 

 من تاريخ التكليف

الميزانية التقديرية 

 للتنفيذ

 الدراسات االكتوارية األولى 

 )د. عبد الغفار المنفي(

 د.ل  7081604610111 اسبوع 144 أ. أيمن سعيد المشيطي        تكوين قاعدة بيانات اكتوارية

 دوالر     5101110111 أسبوع 84 أ.عطية الفيتوري        اعداد فريق العمل االكتواري

 تطوير األداء المؤسسي

 )أ. تاج الدين بوسويق(
 اصالح وتطوير الهيكل التنظيمي للصندوق

 أ. الحسين بوشنيف       

 أ. طارق البوسيفي       
 د.ل      3501380511 اسابيع 4
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 )د. محمد سالم مصباح(

 د.ل  1031701410111 اسبوع 26 صالح األوجلي أ.        تطبيقات الفنية الضمانيةتوحيد ال

 د.ل     71302310111 اسبوع 41 أ. عبد الفتاح القزيري        توحيد التطبيقات اإلدارية والمالية

 تجويد الخدمات 

 )د. عبد هللا المنصوري(

إنشاء نظام إدارة الجودة الشاملة       

 ألولى نشر ثقافة الجودة()المرحلة ا
 د.ل  1031204880111 أسبوع  67 أ. سليمان جبريل عبد هللا       

 التوعية والتثقيف الضماني

 )أ. سعد الشيخي(

المواكبة اإلعالمية لبرامج الخطة 

االستراتيجية وتوعية الموظفين والعامة 

 بأهمية الخطة االستراتيجية

 د.ل    641,1410111 اسابيع 2 اوريث خالد. أ       

تقييم وإعادة رسم سياسات 

 االستثمار بالصندوق

 )د. فاخر بوفرنه(

 د.ل      6101110111 اسبوع 42 م. علي العوامي        اعداد مدونة حوكمة شركات الصندوق

تطوير أعضاء مجالس إدارة شركات 

 ( مشارك15الصندوق )
 يورو     2105110111 اسبوع 42 م. علي العوامي       

 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ تحتاج العتماد االسماء مشاريع 2 ( 2( برامج من اصل )  6) 
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