وسارة الصهاعـــة
مــوقــف تهفيذ األهـــــــداف قصرية األجــــل للوسارة
مو شهز ديسمرب ( )2011م وحتى شهز يونيو ()2012م
أهداف الــــــوسارة

أدوات التنفيذ
مؤصضات صناعية
ومالية ومزاكش

أهداف أدوات التنفيذ

1

اإلعخّشاس فٍ إعخىّبي
اٌّششوػبث ااٌجبسٌ حٕفُزهب
وفك اٌبشٔبِج اٌضٍِٕ اٌّؼذي
ٌٍّششوع

 طٕذوق اإلّٔبءاإللخظبدٌ
واإلجخّبػٍ.
 اٌظٕذوق اٌذاخٌٍٍٍخُّٕت واإلعخثّبس.
 ِظشف اٌخُّٕت. اٌششوت اٌٍُبُت ٌٍذذَذواٌظٍب.

 دظش اٌّششوػبث اٌظٕبػُتاٌجبسٌ حٕفُزهب.
 جذوٌت اٌّششوػبث اٌخٍ َخُدظشهب.
 حذذَذ األوٌىَبث فٍ حٕفُزاٌّششوػبث.
 حذذَذ ِب َخشحب ػًٍ إٌغبء بؼغاٌّششوػبث .
 -اٌششوع فٍ اٌخٕفُز.

2

إػبدة حأهًُ وحذسَب ِب
ٔغبخه ( ِٓ )%10اٌمىي
اٌؼبٍِت داخً اٌمطبع

دَىاْ اٌىصاسة
واٌجهبث اٌخببؼت

3

4

ر .م

مهام أدوات التنفيذ
طلب بٌانات من الجهات المشرفةعلى تنفٌذ مصانع اإلسمنت
وصندوق اإلنماء والصندوق
الداخلً للتنمٌة واإلستثمار.
حصر مشروعات صناعة اآلجرالممولة من مصرف التنمٌة مع
تحدٌد إحتٌاجات المشارٌع.
دراسة تطوٌرات الشركة اللٌبٌةللحدٌد والصلب الجاري تنفٌذها
واإلجتماع باإلستشاري والمقاولٌن.

إػبدة حأهًُ وحذسَب ِب ٔغبخه
( ِٓ )%10اٌمىي اٌؼبٍِت داخً
اٌمطبع

تحدٌد اإلحتٌاجات .دراسة البرامج التدرٌبٌة.إختٌار الجهات المنفذة للبرامجالتدرٌبٌة.

خٍك فشص ػًّ جذَذة ٌّب
ٔغبخه ( ِٓ )%3إجّبٌٍ
اٌببدثُٓ ػٓ ػًّ ِغ إػطبء
األوٌىَت ٌٍثىاس اٌّذبسبُٓ

دَىاْ اٌىصاسة
واٌجهبث اٌخببؼت

خٍك فشص ػًّ جذَذة ٌّب ٔغبخه
( ِٓ )%3إجّبٌٍ اٌببدثُٓ ػٓ
ػًّ ِغ إػطبء األوٌىَت ٌٍثىاس
اٌّذبسبُٓ

تحدٌد اإلحتٌاجات .إعادة النظر فً األنظمةاألساسٌة والهٌاكل التنظٌمٌة
والمالكات الوظٌفٌة.
-تطوٌر المصانع القائمة.

إػبدة حشغًُ اٌّظبٔغ اٌمبئّت
راث اٌّشدود اإللخظبدٌ

دَىاْ اٌىصاسة
واٌجهبث اٌخببؼت

إػبدة حشغًُ اٌّظبٔغ اٌمبئّت راث
اٌّشدود اإللخظبدٌ

 تجمٌع وتحلٌل البٌانات وتحدٌدالمؤشرات .
 تحدٌد متطلبات الشروع فًالتشغٌل.
 توفٌر المتطلبات سواء منالمؤسسات المعنٌة أو من
خالل المؤسسات المانحة.

املوقف التنفيذي
تم اإلجتماع بمسؤلً صندوق اإلنماءاإلقتصادي واإلجتماعً والصندوق
الداخلً للتنمٌة واإلستثمار وفً
إنتظار إعداد تقرٌر عن موقف مصانع
إسمنت
(نالوت،الشاطئ،الجفرة،زلٌتن).
تم تشكٌل لجنة بمصرف التنمٌةلمتابعة تنفٌذ مصانع اآلجر وتم تحدٌد
المشاكل واإلحتٌاجات.
تم اإلجتماع بإستشاري الحدٌدوالصلب والشركات المنفذة للتطوٌر
وفً إنتظار تحدٌد الموقف النهائً.
تم تشكٌل لجان بالجهات التابعة لتحدٌد
برامج التدرٌب وإعادة التأهٌل لعرضها
على متخذي القرار
ٌتم حالٌا ً دراسة األنظمة األساسٌةللجهات التابعة للوزارة.
تم تشكٌل لجنة إلعادة تشغٌل المصانعالمتوقفة وإعداد الدراسات الالزمة
وإقتراح مصادر التموٌل للصٌانة
والتشغٌل والتطوٌر وذلك إلستٌعاب
فرص عمل جدٌدة.
 تم تشكٌل لجنة بالوزارة بموجبقرار السٌد /الوزٌر رقم ( )17لسنة
()2012م لدراسة أوضاع المصانع
وإعادة تشغٌلها وتطوٌرها.
 مساعدة العاملٌن بالمصانع بسدادالمرتبات المتأخرة تشجٌعا ً لهم
للعودة إلى المصانع.

ر.م

أهداف الــــــوسارة

5

اإلٔخهبء ِٓ إػذاد خطت
إعخشاحُجُت ِغخمبٍُت ٌٍمطبع
حخىافك ِغ اٌخطت اٌؼبِت
ٌٍذوٌت

6

بٕبء لبػذة بُبٔبث لبدسة ػًٍ
حىفُش اٌّؼٍىِبث فٍ اٌىلج
إٌّبعب وحذمُك اٌخشببه
واٌخىبًِ اٌظٕبػٍ

7

دظش وبفت اٌمىأُٓ
واٌخششَؼبث واٌٍىائخ
إٌّظّت ٌؼًّ اٌمطبع
ودساعخهب وإلخشاح ِب ٍَضَ
ِٓ حؼذَالث بشأٔهب أو
إعخؼبػخهب بخششَؼبث جذَذة

أدوات التنفيذ
مؤصضات صناعية
ومالية ومزاكش

دَىاْ اٌىصاسة
واٌجهبث اٌخببؼت

دَىاْ اٌىصاسة
واٌجهبث اٌخببؼت

دَىاْ اٌىصاسة
واٌجهبث اٌخببؼت

أهداف أدوات التنفيذ

مهام أدوات التنفيذ

اإلٔخهبء ِٓ إػذاد خطت إعخشاحُجُت
ِغخمبٍُت ٌٍمطبع حخىافك ِغ اٌخطت
اٌؼبِت ٌٍذوٌت

 تجمٌع ودراسة وتقٌٌم الخططوالبرامج السابقة.
 تحلٌل البٌئة الداخلٌةوالخارجٌة.
 تحدٌد الرؤٌا المستقبلٌة. تحدٌد اإلستراتٌجٌات التًتتماشى مع اإلستراتٌجٌة العامة
للدولة.
 تحدٌد األهداف اإلستراتٌجٌةوأسالٌب تنفٌذها وأدوات التنفٌذ
ومصادر التموٌل.

حشخُض ودساعت اٌبُٕت اٌخذخُتٌٍّؼٍىِبحُت وِذي جبهضَخهب
ٌٍخفبػً ِغ لىاػذ اٌبُبٔبث.
حمذَُ ِمخشح بّىاطفبث اٌّؼذاثواألجهضة اٌالصِت وفك دبجت
دَىاْ اٌىصاسة واٌجهبث اٌخببؼت.
اٌبذء فٍ حٕفُز إٌّظىِتوحجشبخهب وحٕفُز اٌبشاِج اٌخذسَبُت
ػًٍ إعخخذاِهب.

 إعداد المنظومات اإللكترونٌة. توثٌق المستندات من خاللاألرشفة اإللكترونٌة.
 إعداد مواقع إلكترونٌة إلداةالتنفٌذ.
 تحدٌث دلٌل خبراء قطاعالصناعة.
 إعداد دلٌل شامل للمستثمرٌن. تصمٌم وإعتماد نماذج التقارٌرالشهرٌة بالشركات العامة
والخاصة التابعة للقطاع.

دظش وبفت اٌمىأُٓ واٌخششَؼبث
واٌٍىائخ إٌّظّت ٌؼًّ اٌمطبع
ودساعخهب وإلخشاح ِب ٍَضَ ِٓ
حؼذَالث بشأٔهب أو إعخؼبػخهب
بخششَؼبث جذَذة

 حصر ودراسة التشرٌعاتالمتعلقة بقطاع الصناعة
والجهات التابعة.
 إقتراح تعدٌل أو إلغاء أوإستحداث تشرٌعات جدٌدة.
 وضع مشارٌع للتشرٌعاتالمقترحة.

املوقف التنفيذي

ٌتم تجمٌع الدراسات والخطط
السابقة توطئة لتقٌٌمها من قبل
لجنة إستشارٌة تسند لها مهمة
إعداد الخطة اإلستراتٌجٌة للحكومة
القادمة.

تم تشكٌل لجنة بالوزارة إلعدادالمنظومات األلكترونٌة الالزمة
تضم فً عضوٌتها مركز
المعلومات وذلك لتسٌٌر العمل
بالوزارة وربطها بالجهات التابعة.
الوزارة بصدد التعاقد على تصمٌموتنفٌذ موقع إلكترونً .
تم اإلنتهاء من تصمٌم دلٌلالشركات والمؤسسات الصناعٌة .
تم اإلنتهاء من إعداد النماذجالخاصة بدلٌل خبراء القطاع.
جاري العمل فً إجراءات توثٌقالمستندات .
تمت دراسة نماذج تقارٌر المتابعةللجهات التابعة للوزارة.
تم تشكٌل لجنة بالوزارة وتقوم
بمراجعة القوانٌن والتشرٌعات
النافذة وطلب من الجهات التابعة
تقدٌم المقترحات المتعلقة بالنظم
والتشرٌعات المعتمدة.

ر.م

أهداف الــــــوسارة

8

اإلٔخهبء ِٓ إػذاد األعظ
واٌّؼبَُش اٌالصِت ٌخىفُش
اٌخّىًَ ِٓ اٌّؤعغبث
اٌّبٌُت اٌخببؼت ٌٍمطبع

9

إػبدة طشح ِششوػٍ
إعخغالي خبِبث وادٌ
اٌشبطئ واٌؼىَٕبث اٌششلُت
ٌإلعخثّبس

أدوات التنفيذ
مؤصضات صناعية
ومالية ومزاكش

 دَىاْ اٌىصاسة. ِظشف اٌخُّٕت. طٕذوق دػُاٌظٕبػبث اٌّذٍُت.

أهداف أدوات التنفيذ

 دظش اٌٍىائخ اٌّؼّىي بهب عببمب ًودساعخهب.
 صَبسة بؼغ اٌجهبث راث اٌؼاللت. حمذَُ ِمخشح بشأْ اٌخؼذَالث. اإلػذاد ٌىسشت اٌؼًّ وحٕفُزهب . إجشاء اٌخؼذَالث اٌالصِت وحمذَُاٌّمخشح ٌإلػخّبد.

إػبدة طشح ِششوػٍ إعخغالي
خبِبث وادٌ اٌشبطئ واٌؼىَٕبث
اٌششلُت ٌإلعخثّبس
اٌّؤعغت اٌىطُٕت
ٌٍخؼذَٓ

مهام أدوات التنفيذ
 تقدٌم مقترح مفصل بما ٌتالئممع الرؤٌة.
 تقدٌم تقرٌر عن النظامالمحاسبً المستخدم لغرض
إضافة بعض التعدٌالت لٌكون
أكثر مرونة لإلستجابة ألي
تغٌٌر.
 دراسة الهٌكل التموٌلً للجهاتالمتخصصة التابعة للوزارة.
 مراجعة التشرٌعات التً تنظمعمل مصرف التنمٌة وصندوق
دعم الصناعات المحلٌة.
 تجمٌع المستندات المتعلقةبتنفٌذ المشروعٌن.
 تجمٌع المستندات وتحدٌث ماٌتطلب تحدٌثه.
 إعادة اإلعالن على الجهاتالراغبة فً اإلستثمار

املوقف التنفيذي
 تم تشكٌل لجنة بالوزارة لدراسةالتشرٌعات النافذة .
 تم تشكٌل لجنة بمصرف التنمٌةلوضع مقترح إلعادة بناء الهٌكل
التنظٌمً والتموٌلً والنظام
المحاسبً.
 جاري العمل بصندوق دعمالصناعات على دراسة اللوائح
المنظمة لعملٌة اإلقراض.
تم تجمٌع المستندات المتعلقة
بالمشروعٌن وٌجري اإلتصال
بالشركات العالمٌة ودعوتها لتجدٌد
رغبتها فً المشروعٌن وإتاحة
الفرصة للشركات

10

اإلٔخهبء ِٓ حمُُُ اإلحفبلُبث
اٌّبشِت ٌٍّىالغ اٌّغخهذفت
ٌخٕفُز ِظبٔغ اإلعّٕج فُٕب ً
وإلخظبدَب ً

اإلٔخهبء ِٓ حمُُُ اإلحفبلُبث
اٌّبشِت ٌٍّىالغ اٌّغخهذفت ٌخٕفُز
ِظبٔغ اإلعّٕج فُٕبً وإلخظبدَب ً

تجمٌع اإلتفاقٌات .تحدٌد نقاط الضعف ومعالجتها.تحدٌد اآلثار المترتبة على إلغاءاإلتفاقٌات التً ثبت عدم جدواها

تم تشكٌل لجنة مهمتها مراجعة
إتفاقٌات اإلسمنت التً أبرمتها
المؤسسة وتقوم المؤسسة بمراجعة
جزء من اإلتفاقٌات  ،ومراجعة
وزارة اإلقتصاد إلستٌفاء باقً
اإلتفاقٌات

11

إعخىّبي ِششوع اٌخخشَط
اٌجُىٌىجٍ اإللٍٍُّ ٌمُبط
( )250,000:1بجبً إَمٍ
دىع اٌىفشة

إعخىّبي ِششوع اٌخخشَط
اٌجُىٌىجٍ اإللٍٍُّ ٌمُبط
( )250,000:1بجبً إَمٍ دىع
اٌىفشة

 إستكمال أعمال التخرٌطالجٌولوجً بمنطقة إٌقً
(7لوحات جوٌة).
 إستكمال أعمال التخرٌطالجٌولوجً بمنطقة وسط
حوض الكفرة (12لوحة جوٌة)

 تمت األعمال الحقلٌةلعـدد(7لوحات جوٌة) وفً مرحلة
المراجعة.
 التخرٌط الجٌولوجً لعدد(12لوحة جوٌة) تحت الطباعة.

ِشوض اٌبذىد
اٌظٕبػُت

ر.م
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أهداف الــــــوسارة

أدوات التنفيذ
مؤصضات صناعية
ومالية ومزاكش

اإلٔخهبء ِٓ ببلٍ األػّبي
اٌّىخبُت (اإلػذاد اٌشلٍّ)
ألػّبي اٌخخشَط اٌجُىٌىجٍ

أهداف أدوات التنفيذ

اإلٔخهبء ِٓ ببلٍ األػّبي اٌّىخبُت
(اإلػذاد اٌشلٍّ) ألػّبي اٌخخشَط
اٌجُىٌىجٍ
ِشوض اٌبذىد
اٌظٕبػُت

13

إعخىّبي بشٔبِج إػخّبد
ِخخبشاث وِؼبًِ ِشوض
اٌبذىد اٌظٕبػُت

حطىَش وحذذَذ أػّبي اٌّشوض فٍ
ِجبي اٌخذبًٌُ واإلخخببساث اٌّؼٍُّت

14

اإلعخّشاس فٍ حٕفُز ػذد ()7
ِٕبطك طٕبػُت ِغ أهُّت
حذذَذ جذوي اإلعخّشاس فٍ
ببلٍ إٌّبطك اٌّغخهذف
حٕفُزهب

حفؼًُ اٌؼًّ وفمبً ٌٍؼمىد اٌّبشِت فٍ
ِجبي (اٌشفغ اٌّغبدٍ ،دظش
اٌّالن ،اٌذساعبث واٌخظبُُِ،
اٌخهُئت وفخخ اٌّغبساث ،حٕفُز
األعىاس ،حٕفُز اٌبُٕت اٌخذخُت
اٌّخؼبلذ ػٍُهب ٌؼذد عبؼت ِٕبطك)

الطاهز خمتار أبولكمة
إدارة التخطيط واملتابعة

اٌهُئت اٌؼبِت ٌٍّٕبطك
اٌظٕبػُت

مهام أدوات التنفيذ
 حصر مجموعة من الخرائطالجٌولوجٌة للمناطق ذات
األولوٌة الواعدة من اإلصدارات
السابقة.
 تجمٌع كافة البٌانات والمعلوماتومن ثم تحدٌثها وطباعتها
والعمل على تحوٌلها إلى النظام
الرقمً.
القٌام بأعمال التدقٌق الداخلً على
مختلف المختبرات والمعامل حسب
المواصفات الدولٌة المعتمدة.
القٌام بأعمال التدقٌق الخارجً
حسب المواصفات والبرنامج
الزمنً المحدد والمتفق علٌه.
مراجعة العقود المبرمة مع
الشركات والمكاتب المتعاقد معها
من الناحٌة القانونٌة

املوقف التنفيذي

العمل جاري لإلصدارات الرقمٌة
ألعمال التخرٌط الجٌولوجً
ومركز البحوث الصناعٌة فً
إنتظار إعتماد المٌزانٌة

تم اإلنتهاء من عملٌات التدقٌق
الداخلً على جمٌع المختبرات
 تم التوجٌه بالتركٌز على( )%15مناطق صناعٌة
وإستكمال إجراءات تنفٌذها بعد
حل المشاكل العالقة .
 تتم مراجعة العقود الموقعة لباقًالمناطق الصناعٌة ودراسة
جدوى تنفٌذها

م.
مديز

.َأبىٌمّت  ...ص.ع.

وسارة الصهاعـــة
موقف تهفيذ األهداف قصرية األجل للوسارة واجلهات اخلاضعة إلشزاف الوسارة

ر.م

أهداف الــــــوسارة

أدوات التنفيذ
مؤصضات صناعية
ومالية ومزاكش

أهداف أدوات التنفيذ

مهام أدوات التنفيذ

املوقف
التنفيذي

