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لجنة الخطة اإلستراتٌجٌة 

لجنة التخطٌط والمتابعة المدراء ، الموظفٌن

والتنسٌك ، المدٌر العام
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مجلس اإلدارة

إجراء التحلٌل البٌئً للمؤسسة باستخدام التحلٌل : المرحلة الثالثة

(. SWOT Analysis)الرباعً

المدراء

لجنة الخطة اإلستراتٌجٌة 

لجنة التخطٌط والمتابعة الموظفٌٌن
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والتنسٌك ، المدٌر العام
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وتوكٌد الجودة
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المدٌر العام

مجلس اإلدارة
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...... الرسالة.... الرؤٌة 

:(VISION)الرؤٌة 

.مؤسسة رائدة فً استثمار أموال األٌتام وفماً إلحكام الشرٌعة اإلسالمٌة  

:(MISSION)الرسالة 

ً  المجاالت جمٌع فً واستثمارها األٌتام أموال على المحافظة  وفما

 متمٌزة خدمات وتمدٌم األٌتام مصلحة لتحمٌك السمحاء اإلسالمٌة للشرٌعة

 المعاٌٌر درجات بأعلى ٌتحلى مؤهل بشري كادر خالل من المؤسسة لعمالء

  .لإلبداع محفزة بٌئة فً واألخاللٌة المهنٌة
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(GOAL)الهدف حسب لانون المؤسسة 

 وبما علٌهم بالنفع ٌعود بما واستثمارها وتنمٌتها وإدارتها األٌتام أموال على المحافظة

ً  المملكة، فً واالجتماعٌة االلتصادٌة التنمٌة تحمٌك على ٌساعد  تموم لذلن وتحمٌما

 مع تتعارض ال التً االستثمار وجوه مختلف فً المالٌة مواردها باستثمار المؤسسة

:أبرزها ومن اإلسالمٌة الشرٌعة أحكام

تطبٌك وسائل االستثمار اإلسالمٌة كالمرابحة واإلستصناع والمضاربة والمشاركة 1.

.المتنالصة والمسالاة والمزارعة وغٌرها

المساهمة فً الشركات التً تكون فٌها مسؤولٌة المساهم المالٌة محدودة بممدار 2.

.مساهمته

.إلامة المشروعات التنموٌة أو المشاركة فٌها3.

.تموٌل المشروعات االلتصادٌة واالجتماعٌة الفردٌة والجماعٌة4.

.إنشاء األبنٌة وشراء العمارات من أراٍض وأبنٌة لبٌعها أو تأجٌرها5.

.  اإلٌداع فً الحسابات االستثمارٌة لدى البنون اإلسالمٌة6.



5

(VALUES)المٌـــــــم الجوهرٌة 

.العمل وفك أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة1.

.الخدمة األمثل2.

.الصدق واألمانة فً التعامل 3.

.الدلة فً األداء وسرعة االنجاز 4.

.الثمة المتبادلة بٌن المؤسسة والمتعاملٌن معها 5.

.  العمل بروح الفرٌك الواحد وبالمشاركة والتمكٌن6.

. اإلبداع، االبتكار والمبادرة والتمٌز7.

.مكافأة األداء المتمٌز8.

وتعمل المؤسسةة علةى تعزٌةز هةذه المةٌم وتأصةٌلها لةدى 

مكونةةةةةةات المؤسسةةةةةةة سةةةةةةواًء المٌةةةةةةادات أو الوحةةةةةةدات 

التنظٌمٌة، أو األفراد، لتكون سلوكا ومةنهج عمةل فةردي 

ومؤسسةةً، بمةةا ٌةةنعكس علةةى األداء المؤسسةةً الشةةامل 

.فً تحمٌك أهداف المؤسسة وغاٌاتها اإلستراتٌجٌة
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(GOALS)غاٌات المؤسسة اإلستراتٌجٌة 

غاٌات المؤسسة اإلستراتٌجٌة 

الخاصة

اإلستراتٌجٌة ضمن  غاٌات المؤسسة

األهداف الوطنٌة

غاٌات المؤسسة اإلستراتٌجٌة 

ضمن المبادرات الملكٌة

 اإلجراءات اتخاذ على العمل

 لمعالجة والولائٌة التصحٌحٌة

 فً الواردة التحسٌن فرص

.للمؤسسة البٌئً التحلٌل

 االلتصادٌة التنمٌة تعزٌز فً المساهمة

.المملكة فً الشاملة واالجتماعٌة

 السكن توفٌر فً المساهمة

  .للمواطنٌن المالئم

فً تعزٌز النشاط اإلستثماري  المساهمة

.فً المملكة
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(SWOT Analysis)تحلٌل البٌئة 

.قبنىى الوؤسست، وأنظوتهب الذاخليت1.

.الكىادر البشريت2.

.اإلحتيبجبث الوؤسسيت3.

.الوىارد الوبليت 4.

.إجراءاث العول 5.

. بيئت العول التكنىلىجيت6.

.تطلعبث وتىجهبث الوؤسست7.

.نظبم الرقببت والوتببعت8.

.الهيكل التنظيوي9.

.تىجهبث الوذراء وهوبرسبتهن اإلداريت01.

للوؤسست العىاهل الوؤثرة في البيئت الخبرجيت الذاخليت للوؤسستالعىاهل الوؤثرة في البيئت 

.تحذيث التشريعبث1.

.العىاهل االقتصبديت2.

.العىاهل التنبفسيت3.

.العىاهل التكنىلىجيت4.

.العىاهل االجتوبعيت والثقبفيت5.

.الذعن والوسبعذاث6.
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(وفم غىامل البيئت الداخليت)الخلييم الداخلي للمؤطظت 

(Weaknesses)هلاط الضػف 
 والمستجدات االحتياجات لتمبية المؤسسة في بها المعمول التشريعات قصور1.

.والتطمعات
.االستراتيجي التخطيط آليات مأسسة ضعف2.
.االستثمارية الدراسات نقص3.
.المؤسسة في واإلعالمية التسويقية السياسات ضعف4.
.المتوخاه لمطموحات وفقا   المؤسسية التنظيمية الثقافة ضعف5.
.بالخدمات الخاصة اإلجراءات كفاءة انخفاض6.
 .متكاممة تكنولوجية تحتية بنية إلى الحاجة7.
  .البديل توفير وصعوبة المؤهمة الوظيفية الكوادر تسرب8.
 لمهيكل البشرية الكوادر مالئمة وعدم المؤهمة، البشرية الكوادر في النقص9.

.التنظيمي
.العمل طبيعة مع تتناسب ال الفروع مبانيو  العامة اإلدارة مبنى .10

(Strengths)هلاط اللىة 

.اإلسالمٌة الشرٌعة أحكام وفك المؤسسة عمل1.

.والخغيير باإلصالح وجؤمً داغمت غليا إدازة وجىد2.

.للمؤسسة واإلداري المالً االستمالل3.

.الذاتً التموٌل مصادر على اإلعتماد4.

.العمل فً الالمركزٌة مبدأ تطبٌك5.

  .الودائع أجل وطول النمدي التدفك استمرارٌة6.

.والتطوٌر التغٌٌر لتمبل الموظفٌن استعداد7.

 المؤسسة أموال تحصٌل فً اإلداري الحاكم بصالحٌات ٌتمتع العام المدٌر8.

  .أمٌرٌة أموال باعتبارها

(وفم غىامل البيئت الخازجيت)الخلييم الخازجي للمؤطظت 

(Threats)التهدًداث 

   .المتغٌرة االلتصادٌة والسٌاسات الظروف1.

.أخرى مؤسسات لعمل منظمة بتشرٌعات المؤسسة عمل تأثر2.

.العمل فً الشرٌكة المؤسسات بٌن المعلومات وتبادل التنسٌك ضعف3.

. المتسارع التكنولوجً والتمدم التطور4.

.المختلفة المحلٌة اإلسالمٌة المالٌة والمؤسسات البنون منافسة5.

(Opportunities)الفسص 

 الحكومً الدعم و االلكترونٌة، والحكومة اإلداري اإلصالح برامج من االستفادة1.

.المعنٌة الوزارات خالل من

 األداء لتمٌز الثانً هللا عبد الملن جائزة على المنافسة فً المؤسسة مشاركة2.

.خدماتها مستوى وٌحسن المؤسسٌة، لدراتها بناء ٌعزز مما والشفافٌة الحكومً

.المؤسسة لعمل داعمة مؤسسات وجود3.

 العام المطاعٌن فً الناجحة االستثمارٌة المؤسسات تجارب من االستفادة4.

.ودولٌا محلٌا والخاص

.تطبٌمها ٌمكن المؤسسة عمل طبٌعة تناسب دولٌة معاٌٌر وجود5.

 أحكام وفك لعملها نتٌجة المؤسسة بها تتمتع التً الجمهور لدى الذهنٌة الصورة6.

  .الناجحة إلستثماراتها ونتٌجة اإلسالمٌة، الشرٌعة

ً  التمٌز جوائز على التنافس7. ً  محلٌا .ودولٌا

.المصفوفة الرباعٌة لتحلٌل البٌئة الداخلٌة والبٌئة الخارجٌة للمؤسسة



(OBJECTIVES) اإلستراتٌجٌة المؤسسٌة األهداف
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الغاًاث إلاطتراجيجيت الخاصت 

باملؤطظت
مفهىم الغاًت إلاطتراجيجيت باليظبت للمؤطظتالهدف املؤطس ي املسجبط بالغاًت إلاطتراجيجيت 

العمللللل عمللللى اتخللللا  اإلجللللراءات . 1
التصلللللحيحية والوقائيلللللة لمعالجلللللة 
فرص التحسين الواردة في التحميلل 

.البيئي لممؤسسة

 
تللللللوفير البيئللللللة التشللللللريعية الال مللللللة لتمكللللللين _ 

 .المؤسسة من  يادة حجم استثماراتها وتنويعها
 

مشللاريع بنللاء القللدرات المؤسسللية  / للل تنفيلل  بللرام  
. وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لممتعاممين

 
تطبيلللللع المعلللللايير واةسلللللي الدوليلللللة الماليلللللة _ 

.واالستثمارية وفع أحكام الشريعة اإلسالمية

 وبما والتطمعات المستجدات مواكبة في احتياجاتها يمبي بما المؤسسة تشريعات مراجعة 1.
 .لإلستثمار الجا بة البيئة توفير عمى يساعدها

 القدرات لبناء ريادية لمشاريع المؤسسة تبني خالل من المؤسسي، اةداء كفاءة رفع2.
.الممارسات أفضل وفع الخدمات نوعية وتحسين المؤسسية

.الرشيدة والحاكمية الشفافية مبادئ تع ي 3.

.والمتعاممين العاممين رضى  يادة عمى العمل4.

الغاًاث إلاطتراجيجيت للمؤطظت ضمً 

ألاهداف الىطىيت
مفهىم الغاًت إلاطتراجيجيت باليظبت للمؤطظتالهدف املؤطس ي املسجبط بالغاًت إلاطتراجيجيت

المساهمة في تع ي  التنمية . 2
االقتصادية واالجتماعية الشاممة 

.في المممكة

نسبة النمو فلي اسلتثمارات المؤسسلة ت يلد _ 
عللللن معللللدالت صللللافي النمللللو الطبيعللللي فللللي 

.الودائع 

.المساهمة في دفع عجمة النمو االقتصادي. 1
المسللاهمة فللي إيجللاد مشللاريع اقتصللادية إنتاجيللة تنمويللة تسللهم فللي  يللادة فللرص . 2

.العمل
المساهمة في الحد من مشكمتي الفقر والبطالة في بيئة تضلمن المسلاواة وتكلافؤ . 3

.الفرص بين الجميع
المساهمة في تع ي  النشاط .  3

نسللللبة النمللللو فللللي العائللللد عمللللى اسللللتثمارات _ .اإلستثماري في المممكة
المؤسسة ت يلد علن معلدالت التضلخم المتوقعلة 

.عمى المدى المتوسط والطويل

.المساهمة في  يادة حجم االستثمار من خالل توفير البيئة الجا بة لالستثمارات. 1
. دعم وتمويل االستثمار المحمي. 2
.تحقيع الشراكة اإلستراتيجية في مشاريع استثمارية كبيرة. 3
. توفير الدعم والتمويل الميكروي . 4

المؤسسٌة واألهداف اإلستراتٌجٌة الغاٌات مصفوفة
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مفهىم الغاًت إلاطتراجيجيت باليظبت للمؤطظتالهدف املؤطس ي املسجبط بالغاًت إلاطتراجيجيت الغاًاث إلاطتراجيجيت للمؤطظت ضمً املبادزاث امللكيت

للل المسللاهمة مللع الجهللات المعنيللة فللي تللوفير السللكن المالئللم .المساهمة في توفير السكن المالئم لممواطنين.  4
. لممواطنين

التنسلليع والتعللاون مللع مؤسسللة اإلسللكان والتطللوير 1.
.الحضري، وشركات التطوير العقاري 

تقلللديم التمويلللل اللللال م لمجهلللات المنفللل ة ، ول فلللراد 2.
.المستفيدين

المؤسسٌة واألهداف اإلستراتٌجٌة الغاٌات مصفوفة
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البرنامج التنفٌذي لخطة المؤسسة  

2012 - 2010اإلستراتٌجٌة لألعوام 
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 (2012 –2010)لألعوام اإلستراتٌجٌة المؤسسة لخطة التنفٌذي البرنامج

الػمل غلى اجخاذ إلاجساءاث الخصحيديت والىكائيت ملػالجت فسص الخدظين الىازدة في الخدليل البيئي للمؤطظت (1)الغاًت إلاطتراجيجيت 

املظتهدف الحالي (ألاثس)مؤشس أداء الهدف 
جىفير البيئت الدشسيػيت الالشمت لخمكين املؤطظت مً شيادة حجم اطدثمازاتها 

وجىىيػها
الهدف الاطتراجيجي املؤطس ي

(1--1)
85% 71% مدي إلالتزام في جطبيم أهظمت وحػليماث جاذبت 

لإلطدثماز

املظتهدف الحالي (ألاثس)مؤشس أداء الظياطت 
مساجػت كاهىن املؤطظت وألاهظمت والخػليماث الصادزة بمىجبه بما ًلبي 

اخخياجاتها في جدليم ألاهداف 
(1--1-1)الظياطت 

44.8 15.4
غً حػدًالث كاهىهيت وحشسيػيت في إلاطدثماز الىاجج حجم 

(باملليىن دًىاز)املؤطظت
0 (باأللف دًىاز)مجمىع الكلفت املخىكػت للمشازيؼ وألاوشطت 

مالخظاث
(باأللف دًىاز)إلاهفاق املخىكؼ  (الىخائج)اليشاط /مؤشساث أداء املشسوع

إلاطاز الصمني للخىفُر
املخػاوهت/الجهاث املشازهت 

الجهت املظؤولت 

غً الخىفُر
اليشاط/ املشسوع 

ت / السكم أولٍى

الخىفُر
2012 2011 2010 اليلفت اليلُت  املظتهدف الحالي املؤشس خازحُا  

 
داخلُا

0 0 0 0 100% 78.5%

وظبت إلاطدثماز في ألاوشطت  -
 إلى 

 
ػُا التي جم مساحػتها حشَس

احمالي إلاطدثمازاث  

 
 
وخظب / طىىي ا

الحاحت
زئاطت الىشزاء

وافت الىخداث 

الخىظُمُت

تالشؤون  مدًٍس

اللاهىهُت

ػاث  مساحػت الدشَس
املػمٌى بها في املؤطظت، 

واكتراح الخػدًالث 

.الالشمت

ت 1 ذو أولٍى
0 0 0 0

8 4

الخػلُماث التي /غدد ألاهظمت -

جم مساحػتها

0 0 0 0
إكساز حػلُماث اطدثماز  -

أو مػدلت/ حدًدة 

0 0 0 0 1 0
حػلُماث جىظُم إدازي مػخمد 

ومطبم
خظب خاحت 

املؤطظت
ــ

وافت الىخداث 

الخىظُمُت

تالشؤون  مدًٍس

اللاهىهُت

مساحػت حػلُماث 
الخىظُم إلادازي في 

املؤطظت
ت 2 ذو أولٍى
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 (2012 –2010)لألعوام اإلستراتٌجٌة المؤسسة لخطة التنفٌذي البرنامج

الػمل غلى اجخاذ إلاجساءاث الخصحيديت والىكائيت ملػالجت فسص الخدظين الىازدة في الخدليل البيئي للمؤطظت (1)الغاًت إلاطتراجيجيت 

املظتهدف الحالي (ألاثس)مؤشس أداء الهدف 

مشازيؼ بىاء اللدزاث املؤطظيت وجدظين هىغيت الخدماث امللدمت للمخػاملين/ جىفير بسامج 
الهدف الاطتراجيجي املؤطس ي

(2-1)
95% 56%

مدي التزام املؤطظت في جىفير بسامج ومشازيؼ الخطىيس 

املؤطس ي 

املظتهدف الحالي (ألاثس)مؤشس أداء الظياطت 
الخىطؼ في اطخخدام ألاهظمت إلالكتروهيت في أغمال املؤطظت ومىاكبت الخطىزاث الػامليت في 

مجال جكىىلىجيا املػلىماث
(1-2--1)الظياطت 

90% 40%
مدي الخدىل إلى اطخخدام ألاهظمت إلالكتروهيت  الحدًثت 

وخىطبت أغمال املؤطظت
945 (باأللف دًىاز)مجمىع الكلفت املخىكػت للمشازيؼ وألاوشطت 

مالخظاث
( باأللف دًىاز)إلاهفاق املخىكؼ (الىخائج)اليشاط /مؤشساث أداء املشسوع إلاطاز الصمني 

للخىفُر

املخػاوهت/الجهاث املشازهت  الجهت املظؤولت غً 

الخىفُر
اليشاط/ املشسوع 

ت / السكم أولٍى

الخىفُر
2012 2011 2010 اليلفت اليلُت  املظتهدف الحالي املؤشس خازحُا  

 
داخلُا

ؼ  هره املشاَز
جأحي طمً 
وثُلت غطاء 
مشسوع 

خىطبت أغماٌ 

املؤطظت

0 450  450  900  

100% 0

وظبت الخغطُت في ألازشفت 
إلالىتروهُت لىثائم املؤطظت 

الحالُت 
خالٌ الػام 

2010

اللطاع 

الخاص
ت ت إلاداٍز املدًٍس

ت جىىىلىحُا  مدًٍس

املػلىماث

اطــــــــــــــــــــــــخىماٌ جىفُــــــــــــــــــــــــر 
مشــــسوع أزشــــفت وثــــائم 
املؤطظــــــــــت إلىتروهُــــــــــا، 
وجطبُـــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــدًىان 

.إلالىترووي

ت 1 ذو أولٍى

100% 0

وظبت الخغطُت في ألازشفت 
إلالىتروهُت لىثائم املؤطظت 

املظخجدة

100% .

وظبت الخغطُت في خىطبت  -
أهظمت الػمل في املؤطظت وفم 

.الخلىُاث الحدًثت
خالٌ الػام 

2010

اللطاع 

الخاص

حمُؼ الىخداث 

الخىظُمُت

ت جىىىلىحُا  مدًٍس

املػلىماث

اطــــــــــــــــــــــــخىماٌ جىفُــــــــــــــــــــــــر 
مشـــــــــــــــــــــــسوع خىطـــــــــــــــــــــــبت 
أهظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت غمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
املؤطظــــــــــــــــــت، وإغــــــــــــــــــادة 

.هىدطت الػملُاث

ت 2 ذو أو لٍى

100% 40%

وظبت الخغطُت في مساحػت  -
الػملُاث السئِظُت والفسغُت 

.وإغادة جصمُمها
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 (2012 –2010)لألعوام اإلستراتٌجٌة المؤسسة لخطة التنفٌذي البرنامج

الػمل غلى اجخاذ إلاجساءاث الخصحيديت والىكائيت ملػالجت فسص الخدظين الىازدة في الخدليل البيئي للمؤطظت (1)الغاًت إلاطتراجيجيت 

املظتهدف الحالي (ألاثس)مؤشس أداء الهدف  مشازيؼ بىاء اللدزاث املؤطظيت وجدظين هىغيت الخدماث / جىفير بسامج 

امللدمت للمخػاملين
الهدف الاطتراجيجي املؤطس ي

(2-1)
95% 56% مدي التزام املؤطظت في جىفير بسامج ومشازيؼ الخطىيس املؤطس ي

املظتهدف الحالي (ألاثس)مؤشس أداء الظياطت 
الخىطؼ في اطخخدام ألاهظمت إلالكتروهيت في أغمال املؤطظت ومىاكبت 

الخطىزاث الػامليت في مجال جكىىلىجيا املػلىماث
(1-2-1)الظياطت 

90% 40%
مدي الخدىل إلى اطخخدام ألاهظمت إلالكتروهيت  الحدًثت وخىطبت أغمال 

املؤطظت

مالخظاث
(  باألف دًىاز)إلاهفاق املخىكؼ (الىخائج)اليشاط /مؤشساث أداء املشسوع إلاطاز الصمني 

للخىفُر

املخػاوهت/الجهاث املشازهت  الجهت املظؤولت 

غً الخىفُر
اليشاط/ املشسوع 

/  السكم
ت  أولٍى

2012الخىفُر 2011 2010 اليلفت اليلُت  املظتهدف الحالي املؤشس خازحُا  
 
داخلُا

0 0 0 0 1200 / 
 
ا طىٍى 100

/ غدد شواز املىكؼ إلالىترووي في الشهس 

الظىت 

خظب خطت 
جىىىلىحُا 

املػلىماث
اللطاع الخاص

حمُؼ الىخداث 
الخىظُمُت في 

املؤطظت

ت جىىىلىحُا  مدًٍس

املػلىماث

س املىكــــــــــــؼ ألالىترووــــــــــــي  جطــــــــــــٍى

.للمؤطظت

ذو  1

ت أولٍى

0 0 0 0

خظب الدزاطاث 
وهخائج مشسوع 

الحىطبت
0

غدد الخدماث التي جم جطبُلها  -

.إلىتروهُا

خظب خطت 
مشسوع خىطبت 

أغماٌ املؤطظت

اللطاع الػام
اللطاع الخاص

حمُؼ الىخداث 
الخىظُمُت في 

املؤطظت

ت جىىىلىحُا  مدًٍس

املػلىماث

جطبُــــم الخدمـــــت إلالىتروهُـــــت 

 E)غلـى خـدماث املؤطظـت  

– SERVICE.)

ذو  2

ت أولٍى

مىظف 210 15 5 5 5 مىظف 115

غدد املىظفين الرًً الخدلىا ببرامج  -
بُت في اطخخدام الحاطىب  جدٍز

.وألاهظمت الجدًدة

خظب الخطت 
بُت ملىظفي  الخدٍز

املؤطظت

املػهد الىطني  -

.للخدٍزب
بُت  - الجهاث الخدٍز

.مً اللطاع الخاص

حمُؼ الىخداث 

الخىظُمُت

ت املىازد  مدًٍس
ت  ت +  البشٍس مدًٍس

جىىىلىحُا 

املػلىماث

جىمُـــــــــــــــت مهـــــــــــــــازاث املـــــــــــــــىظفين 
الػــــــــــاملين فـــــــــــي املؤطظـــــــــــت فـــــــــــي 
مجـــــاٌ اطـــــخخدام الحاطـــــىب 
والبرمجُــــــــــــــــاث وــــــــــــــــل خظــــــــــــــــب 

.اخخصاصه

ذو  3

أولىلُت

5 10 5 20 100% 90%

 أحهصة غدد بين املىائمت وظبت -
 غدد إلى املؤطظت في الحاطىب

.الػمل في ًدخاحىنها الرًً املىظفين
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 (2012 –2010)لألعوام اإلستراتٌجٌة المؤسسة لخطة التنفٌذي البرنامج

لػمل غلى اجخاذ إلاجساءاث الخصحيديت والىكائيت ملػالجت فسص الخدظين الىازدة في الخدليل البيئي للمؤطظتا (1)الغاًت إلاطتراجيجيت 

املظتهدف الحالي (ألاثس)مؤشس أداء الهدف 
مشازيؼ بىاء اللدزاث املؤطظيت وجدظين هىغيت الخدماث امللدمت / جىفير بسامج 

للمخػاملين
الهدف الاطتراجيجي املؤطس ي

(2-1)
95% 56%

مدي التزام املؤطظت في جىفير بسامج ومشازيؼ الخطىيس 

املؤطس ي

املظتهدف الحالي (ألاثس)مؤشس أداء الظياطت 
زفؼ مظخىي ألاداء الفسدي واملؤطس ي وإلاطخخدام ألامثل للمىازد البشسيت في 

املؤطظت والتركيز غلى أوشطت إدازة املػسفت
(1-2-2)الظياطت 

100% 64% مدي جىفير املؤطظت ألوشطت إدازة املػسفت 15 (باأللف دًىاز)مجمىع الكلفت املخىكػت للمشازيؼ وألاوشطت 

مالخظاث
(باأللف دًىاز)إلاهفاق املخىكؼ  (الىخائج)اليشاط /مؤشساث أداء املشسوع إلاطاز الصمني 

للخىفُر

املخػاوهت/الجهاث املشازهت  الجهت املظؤولت 

غً الخىفُر
اليشاط/ املشسوع 

ت / السكم أولٍى

الخىفُر
2012 2011 2010 اليلفت اليلُت املظتهدف الحالي املؤشس خازحُا  

 
داخلُا

5 5 5 15 13 9

غدد بسامج وأوشطت إدازة 
املػسفت التي جطبلها 

املؤطظت

خظب خطت 
أوشطت إدازة 

املػسفت
__

حمُؼ الىخداث 
الخىظُمُت في 

املؤطظت

ت جىىىلىحُا  مدًٍس

املػلىماث

جصـــــمُم وجىفُــــــر أوشــــــطت إدازة 
املػسفــــــــــــــــــت لخبــــــــــــــــــادٌ الخبــــــــــــــــــراث 
واملػـــــــــازف بـــــــــين املـــــــــىظفين بمـــــــــا 
ًــــــىػىع غلــــــى مظــــــخىي أدا هــــــم 

.واهخاحُتهم

ت 1 ذو أولٍى

جم اغخماد 
هُيل جىظُمي 

خدًث
0 0 0 0 3 1

إهجاش املساحػت الدوزٍت 

للهُيل الخىظُمي 

خالٌ الىصف 
الثاوي مً ول 

غام
ــ

ت الشؤون  - مدًٍس

اللاهىهُت
ت املىازد  - مدًٍس

ت البشٍس

ت الدزاطاث  مدًٍس

والظُاطاث

مساحػـــت الهُيـــل الخىظُمـــي بمـــا 
ًلبــــــــــــــي خاحــــــــــــــت املؤطظــــــــــــــت فــــــــــــــي 
جدلُـــــــــــــــــم أهـــــــــــــــــدافها الحالُـــــــــــــــــت 

.واملظخلبلُت

ت 2 ذو أولٍى
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 (2012 –2010)لألعوام اإلستراتٌجٌة المؤسسة لخطة التنفٌذي البرنامج

الػمل غلى اجخاذ إلاجساءاث الخصحيديت والىكائيت ملػالجت فسص الخدظين الىازدة في الخدليل البيئي للمؤطظت (1)الغاًت إلاطتراجيجيت 

املظتهدف الحالي (ألاثس)مؤشس أداء الهدف 

مشازيؼ بىاء اللدزاث املؤطظيت وجدظين هىغيت الخدماث امللدمت للمخػاملين/ جىفير بسامج 
الهدف الاطتراجيجي املؤطس ي

(2-1)
95% 56%

مدي التزام املؤطظت في جىفير بسامج ومشازيؼ 

الخطىيس املؤطس ي

املظتهدف الحالي (ألاثس)مؤشس أداء الظياطت  زفؼ كفاءة ألاداء املؤطس ي (1-2-3)الظياطت 

95% 25%
مدي التزام املؤطظت في جطبيم املىهجياث الحدًثت في 

الػمل املؤطس ي

الكلف في إطاز جىفير بسامج 

ومشازيؼ الخطىيس والخدظين
(باأللف دًىاز)مجمىع الكلفت املخىكػت للمشازيؼ وألاوشطت 

مالخظاث
(باأللف دًىاز)إلاهفاق املخىكؼ  (الىخائج)اليشاط /مؤشساث أداء املشسوع

إلاطاز الصمني للخىفُر
املخػاوهت/الجهاث املشازهت  الجهت املظؤولت غً 

الخىفُر
اليشاط/ املشسوع 

ت / السكم أولٍى

الخىفُر
2012 2011 2010 اليلفت اليلُت  املظتهدف الحالي املؤشس خازحُا  

 
داخلُا

إمياهُت 
الحصٌى غلى 
ل مً  الخمٍى
س  وشازة جطٍى

اللطاع الػام

س  ؼ الخطٍى اليلف في إطاز جىفُر بسامج ومشاَز

والخدظين

4 2

س  غدد بسامج الخطٍى
املؤطس ي التي جم جىفُرها 

بالخػاون مؼ الىشازة 
مظخمس خالٌ طىىاث الخطت

س  وشازة جطٍى

اللطاع الػام

ت جىىىلىحُا  - مدًٍس

املػلىماث
ت املىازد  - مدًٍس

ت البشٍس

ت الدزاطاث  مدًٍس

والظُاطاث

الخػـــــاون والخيظـــــُم مـــــؼ 
س اللطـــــــــــــاع  وشازة جطـــــــــــــٍى
الػـــــــــام لنطـــــــــخفادة مـــــــــً 
الخبـــــــــــــــراث الفىُـــــــــــــــت فـــــــــــــــي 
مجـــــــــاٌ إغـــــــــادة الهُيلـــــــــت 
وبىــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــدزاث 

.املؤطظُت

ت 1 ذو أولٍى

س  1 زبؼ / جلٍس
طىىي 

0
س املخابػت وجلُُم ألاداء  جلاٍز

املؤطس ي
طمً خطت مشسوع الحىطبت  اللطاع الخاص

وافت الىخداث 

الخىظُمُت

ت جىىىلىحُا  مدًٍس

املػلىماث

جصـــمُم هظـــام للمخابػـــت 

وجلُُم ألاداء املؤطس ي
ت 2 ذو أولٍى
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 (2012 –2010)لألعوام اإلستراتٌجٌة المؤسسة لخطة التنفٌذي البرنامج

الػمل غلى اجخاذ إلاجساءاث الخصحيديت والىكائيت ملػالجت فسص الخدظين الىازدة في الخدليل البيئي للمؤطظت (1)الغاًت إلاطتراجيجيت 

املظتهدف الحالي (ألاثس)مؤشس أداء الهدف 
مشازيؼ بىاء اللدزاث املؤطظيت وجدظين هىغيت الخدماث امللدمت / جىفير بسامج 

للمخػاملين
الهدف الاطتراجيجي املؤطس ي

(2-1)
95% 56%

مدي التزام املؤطظت في جىفير بسامج ومشازيؼ الخطىيس 

املؤطس ي 

املظتهدف الحالي (ألاثس)مؤشس أداء الظياطت 
جطبيم أفضل املمازطاث في إدازة السأطمال البشسي في املؤطظت وجىظيفه الخىظيف 

ألامثل
(1-2-4)الظياطت 

90% 44%
مدي جطبيم الظياطاث الحدًثت في إدازة السأطمال 

البشسي لدي املؤطظت
265 (باأللف دًىاز)مجمىع الكلفت املخىكػت للمشازيؼ وألاوشطت 

مالخظاث

(باأللف دًىاز)إلاهفاق املخىكؼ  (الىخائج)اليشاط /مؤشساث أداء املشسوع
إلاطاز الصمني 

للخىفُر

املخػاوهت/الجهاث املشازهت 
الجهت املظؤولت غً 

الخىفُر
اليشاط/ املشسوع 

/  السكم
ت  أولٍى

2012الخىفُر 2011 2010 اليلفت اليلُت  املظتهدف الحالي املؤشس خازحُا  
 
داخلُا

ًخم الىفُر 
طمً مشسوع 

الحىطبت
0 0 0 0

وافت وظائف 

املؤطظت
0

غدد وظائف املؤطظت التي 
جم إغداد الىصف الىظُفي 

لها 

خالٌ الىصف 
ألاٌو مً الػام 

2010

س اللطاع  ـ وشازة جطٍى

الػام
ـ اللطاع الخاص

وافت الىخداث 

الخىظُمُت

ت  ت املىازد البشٍس + مدًٍس
ت جىىىىلىحُا  مدًٍس

املػلىماث

مساحػت وجفػُل الىصف 
الىظُفي لجمُؼ وظائف 

.املؤطظت

ذو  1

ت أولٍى

20 20 10 50 

/ دوزاث  3
مىظف في 

الظىت

ال ًىحد 

خطت

بُت التي  غدد البرامج الخدٍز
ًدصل غليها املىظف في 

الظىت
خلل السبؼ ألاٌو مً 

2010الػام 

ب - املػهد الىطني للخدٍز
بُت مً  - الجهاث الخدٍز

اللطاع الخاص

الجامعات الحكومية -

وافت الىخداث 

الخىظُمُت
ت ت املىازد البشٍس مدًٍس

إغــــــــــــــداد وجىفُــــــــــــــر خطــــــــــــــ  
ب ملــىظفي  الخأهُــل والخــدٍز
املؤطظــــــــــــــــــــــــــت واملسجبطــــــــــــــــــــــــــت 
باخخُاحـــــــــــــــــــــــا هم وجلُـــــــــــــــــــــــُم 

أدا هم

ذو  2

ت أولٍى

غلى % 50

ألاكل
13%

وظبت املىظفين الرًً 
بُت إلى  الخدلىا ببرامج جدٍز

إحمالي غدد مىظفي 

املؤطظت خالٌ الػام

5 5 5 15 5 2
غدد أوشطت السفاه الىظُفي 

التي ًخم جىفُرها

خلل السبؼ ألاٌو مً 

2010الػام 
ــ

وافت الىخداث 

الخىظُمُت
ت ت املىازد البشٍس مدًٍس

إغــــــــــــــداد وجىفُــــــــــــــر خطــــــــــــــ  
السفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىظُفي 

وإلاحخماعي للمىظفين 

ذو  3

ت أولٍى
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 (2012 –2010)لألعوام اإلستراتٌجٌة المؤسسة لخطة التنفٌذي البرنامج

الػمل غلى اجخاذ إلاجساءاث الخصحيديت والىكائيت ملػالجت فسص الخدظين الىازدة في الخدليل البيئي للمؤطظت (1)الغاًت إلاطتراجيجيت 

املظتهدف الحالي (ألاثس)مؤشس أداء الهدف 

مشازيؼ بىاء اللدزاث املؤطظيت وجدظين هىغيت الخدماث امللدمت / جىفير بسامج 

للمخػاملين
الهدف الاطتراجيجي املؤطس ي

(2-1)
95% 56%

مدي التزام املؤطظت في جىفير بسامج ومشازيؼ الخطىيس 

املؤطس ي

املظتهدف الحالي (ألاثس)مؤشس أداء الظياطت 

جطبيم أفضل املمازطاث في إدازة السأطمال البشسي في املؤطظت وجىظيفه 

الخىظيف ألامثل
(1-2-4)الظياطت 

90% 44%
مدي جطبيم الظياطاث الحدًثت في إدازة السأطمال 

البشسي لدي املؤطظت

مالخظاث

(باأللف دًىاز)إلاهفاق املخىكؼ  (الىخائج)اليشاط /مؤشساث أداء املشسوع

إلاطاز الصمني للخىفُر

املخػاوهت/الجهاث املشازهت 
الجهت املظؤولت غً 

الخىفُر
اليشاط/ املشسوع 

/  السكم
ت  أولٍى

2012الخىلُر 2011 2010 اليلفت اليلُت  املظتهدف الحالي املؤشس خازحُا  
 
داخلُا

75 75 50 200   5% 11% وظبت الدظسب الىظُفي في املؤطظت  خالٌ طىىاث الخطت ــ
وافت الىخداث 

الخىظُمُت

ت املىازد  مدًٍس

ت البشٍس

جطبُم مىهجُت إلاخخفاظ 

.باملىظفين

ذو   1

ت أولٍى

0 0 0 0 15 0
وظبت الىظائف التي ًخم حغطُتها 

بخط  إلاخالٌ والخػاكب

خالٌ الىصف ألاٌو 

2010مً الػام 
ــ

وافت الىخداث 

الخىظُمُت

ت املىازد  مدًٍس

ت البشٍس

إغــداد وجىفُــر خطــ  إلاخـــالٌ 

.والخػاكب الىظُفي

ذو  2

ت اولٍى

ب وبىاء غلى دزاطت  اليلفت طمً مخصصاث الخدٍز

بُت املسجبطت باإلخالٌ والخػاكب إلاخخُاحاث الخدٍز
100% 0

وظبت الخغطُت في جىفُر  البرامج 
بُت الخاصت بخط  إلاخالٌ  الخدٍز

والخػاكب

0 0 0 0 75%
لم ًخم 

اللُاض
دزحت زض ى املىظفين

مسجين غلى ألاكل في 

الػام
ــ

وافت الىخداث 

الخىظُمُت

ت املىازد  مدًٍس

ت البشٍس

إحــــــــــــــــــــساء مظــــــــــــــــــــىخاث زضــــــــــــــــــــ ى 

. املىظفين

ذو  3

ت أولٍى
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 (2012 –2010)لألعوام اإلستراتٌجٌة المؤسسة لخطة التنفٌذي البرنامج

الػمل غلى اجخاذ إلاجساءاث الخصحيديت والىكائيت ملػالجت فسص الخدظين الىازدة في الخدليل البيئي للمؤطظت (1)الغاًت إلاطتراجيجيت 

املظتهدف الحالي (ألاثس)مؤشس أداء الهدف 
مشازيؼ بىاء اللدزاث املؤطظيت وجدظين هىغيت / جىفير بسامج 

الخدماث امللدمت للمخػاملين
الهدف الاطتراجيجي املؤطس ي

(2-1)85% 77% شيادة زض ى املىاطىين غً الخدماث التي جلدمها املؤطظت

املظتهدف الحالي (ألاثس)مؤشس أداء الظياطت 
ججرًس ثلافت الخميز وجطبيم مػاًير جائصة امللك غبد هللا الثاوي لخمّيز 

ألاداء الحكىمي والشفافيت في جميؼ أوشطت وأغمال املؤطظت
(1-2-5)الظياطت 

أن جكىن املؤطظت 
(  10)ضمً أفضل 

مؤطظاث
املؤطظت في مسخلت الخأهيل للجائصة جسجيب املؤطظت بين املؤطظاث املشازكت في الجائصة

الكلف في إطاز جىفير بسامج ومشازيؼ الخطىيس والخدظين
باأللف )مجمىع الكلفت املخىكػت للمشازيؼ وألاوشطت 

(دًىاز

مالخظاث

(باأللف دًىاز)إلاهفاق املخىكؼ  (الىخائج)اليشاط /مؤشساث أداء املشسوع
إلاطاز الصمني 

للخىفُر

املخػاوهت/الجهاث املشازهت 
الجهت املظؤولت 

غً الخىفُر
اليشاط/ املشسوع 

/  السكم
ت  أولٍص

2012الخىفُر 2011 2010 اليلفت اليلُت املظتهدف الحالي املؤشس خازحُا  
 
داخلُا

ؼ  اليلف في إطاز جىفُر بسامج ومشاَز

س والخدظين الخطٍى
90 % 40%

وظبت الخغطُت في فسص 
س  الخدظين مً واكؼ الخلاٍز

الخلُُمُت 

خالٌ الػام 

2010

وافت الىخداث 

الخىظُمُت
م غمل الجائصة فٍس

اطخىماٌ جىفُر حغطُت فسص 
ومجاالث الخدظين بىاء  غلى 
س الخلُُمُت لدشخُص  الخلاٍز

.واكؼ املؤطظت

ذو  1

ت أولٍى

0 0 0 0 30 0

غدد مىهجُاث الػمل التي جم 
مساحػتها وكُاض أثسها غلى 

ألاداء املؤطس ي

الىصف ألاٌو 

2010مً الػام 

وافت الىخداث 

الخىظُمُت
م غمل الجائصة فٍس

إحساء غملُاث املساحػت والخلُُم 
ليشاطاث حغطُت مجاالث 

الخدظين

ذو  2

ت أولٍى

0 0 0 0

أن جخلدم  املؤطظت 
دزحخين غلى ( 2)

ألاكل في ول دوزة 

ت طىٍى

املؤطظت في 
مسخلت الخأهُل 

ةللجائص

خصٌى املؤطظت غلى مسهص 

مخلدم في هخائج الجائصة
مظخمس

مسهص امللً 
غبدهللا الثاوي 

للخمّيز

وافت الىخداث 
م  الخىظُمي، فٍس

غمل الجائصة ة

ت الظُاطاث  مدًٍس
والدزاطاث، 
ت املىازد  مدًٍس

ت البشٍس

.الخدظين املظخمس
ذو  3

ت أولٍى
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 (2012 –2010)لألعوام اإلستراتٌجٌة المؤسسة لخطة التنفٌذي البرنامج

الػمل غلى اجخاذ إلاجساءاث الخصحيديت والىكائيت ملػالجت فسص الخدظين الىازدة في الخدليل البيئي للمؤطظت (1)الغاًت إلاطتراجيجيت 

املظتهدف الحالي (ألاثس)مؤشس أداء الهدف 
مشازيؼ بىاء اللدزاث املؤطظيت وجدظين هىغيت الخدماث امللدمت / جىفير بسامج 

للمخػاملين
الهدف الاطتراجيجي املؤطس ي

(2-1)70% لم ًخم اللياض
شيادة زض ى املىاطىين غً الخدماث التي جلدمها 

املؤطظت

املظتهدف الحالي (ألاثس)مؤشس أداء الظياطت  جىفير البنى الخدخيت الالشمت لخدظين هىغيت خدماث املؤطظت (1-2-6)الظياطت 

100% 33%
جدظين البييت الخدخيت في املؤطظت بما ًلبي 

اخخياجاث مخللي الخدمت
370 (باأللف دًىاز)مجمىع الكلفت املخىكػت للمشازيؼ وألاوشطت 

مالخظاث
(باأللف دًىاز)إلاهفاق املخىكؼ  (الىخائج)اليشاط /مؤشساث أداء املشسوع

إلاطاز الصمني للخىفُر
املخػاوهت/الجهاث املشازهت 

الجهت املظؤولت غً الخىفُر اليشاط/ املشسوع 

/  السكم
ت  أولٍى

2012الخىفُر 2011 2010 اليلفت اليلُت  املظتهدف الحالي املؤشس خازحُا  
 
داخلُا

40 80 80 200  18 6
غدد الفسوع واملياجب التي 

جم إغادة جأهُل مباهيها

فسوع ومياجب ( 6)

2010خالٌ الػام 
فسوع ومياجب ( 6)و  

2011خالٌ الػام 

اللطاع الخاص ت املالُت املدًٍس

ت  ت، مدًٍس ت إلاداٍز املدًٍس
إلاوشاءاث والصُاهت، 
ت الفسوع واملياجب  مدًٍس

س الػلازي  ت الخطٍى ومدًٍس

إغادة جأهُل مباوي 
املؤطظت بما ًىاطب 
طبُػت غمل املؤطظت 
وجلدًم خدماث ممّيزة، 
وجىفير مياجب لخدمت 

الجمهىز 

ذو  1

ت أولٍى

0 0 20 20 2 1

غدد فسوع ومياجب 
املؤطظت التي جم 

اطخدداثها في املحافظاث 

ت وألالٍى

2010خالٌ الػام  اللطاع الخاص ت املالُت املدًٍس
ت الدزاطاث وألابداث مدًٍس
ت الفسوع واملياجب  مدًٍس

ادة إلاهدشاز  دزاطت ٍش
الجغسافي لفسوع املؤطظت 
وفخذ فسوع حدًدة في 

ت واملحافظاث .ألالٍى

ذو  2

ت أولٍى
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 (2012 –2010)لألعوام اإلستراتٌجٌة المؤسسة لخطة التنفٌذي البرنامج

الػمل غلى اجخاذ إلاجساءاث الخصحيديت والىكائيت ملػالجت فسص الخدظين الىازدة في الخدليل البيئي للمؤطظت (1)الغاًت إلاطتراجيجيت 

املظتهدف الحالي (ألاثس)مؤشس أداء الهدف 
مشازيؼ بىاء اللدزاث املؤطظيت وجدظين هىغيت الخدماث امللدمت للمخػاملين/ جىفير بسامج 

الهدف الاطتراجيجي املؤطس ي
(2-1)70% لم ًخم اللياض شيادة زض ى املىاطىين غً الخدماث التي جلدمها املؤطظت

املظتهدف الحالي (ألاثس)مؤشس أداء الظياطت  مد جظىز الخىاصل مؼ مخللي الخدمت (1-2-7)الظياطت 

80% 43%
مدي التزام املؤطظت في جفػيل أدواث اطخخدام الخغرًت الساجػت 

مً مخللي الخدمت في جدظين الخدماث
15 (باأللف دًىاز)مجمىع الكلفت املخىكػت للمشازيؼ وألاوشطت 

مالخظاث
(باأللف دًىاز)إلاهفاق املخىكؼ  (الىخائج)اليشاط /مؤشساث أداء املشسوع

إلاطاز الصمني للخىفُر
املخػاوهت/الجهاث املشازهت 

الجهت املظؤولت 

غً الخىفُر
اليشاط/ املشسوع 

/  السكم
ت  أولٍى

2012الخىفُر 2011 2010 اليلفت اليلُت  املظتهدف الحالي املؤشس خازحُا  
 
داخلُا

0 0 0 0 4 1
غدد بسامج إلاجصاٌ مؼ 

مخللي الخدمت 
ت  خطت اجصاٌ طىٍى ــ

حمُؼ الىخداث 

الخىظُمُت

ت إلاغالم  مدًٍس

وإلاجصاٌ

جطبُم خطت اجصاٌ مؼ 

.مخللي الخدمت
ت 1 ذو أولٍى

0 0 0 0 6 0 غدد املظىخاث مسجين في الظىت ــ وافت الىخداث الخىظُمُت
ت إلاغالم  مدًٍس

وإلاجصاٌ

إحساء مظىخاث زطا 
مخللي الخدمت بشيل 

.دوزي ومىخظم
ت 2 ذو أولٍى

0 0 0 0 60% 25%
مػدٌ اهخفاض وظبت 

الشياوي 
خالٌ الىص ألاٌو 

2010مً الػام 
ــ وافت الىخداث الخىظُمُت

ت إلاغالم  مدًٍس

وإلاجصاٌ

جطبُــــــــــــــــــــم هظــــــــــــــــــــام فاغــــــــــــــــــــل 
للخػامــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــؼ شـــــــــــــــــــياوي 

. وملترخاث مخللي الخدمت
ت 3 ذو أولٍى

0 0 0 0 100% 40%

وظبت ملترخاث مخللي 
الخدمت التي جم الخػامل 

مػها

5 5 5 15 14 8

غدد املطبىغاث 
وامليشىزاث التي جم 

جىفُرها
مظخمس اللطاع الخاص ت املالُت املدًٍس

ت إلاغالم  مدًٍس

وإلجصاٌ

إصــداز املطبىغــاث الالشمــت 
ـــــــــــــــــــــــــــــــف بخـــــــــــــــــــــــــــــــدماث  للخػٍس

.املؤطظت وإهجاشا ها
ت 4 ذو أولٍى
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 (2012 –2010)لألعوام اإلستراتٌجٌة المؤسسة لخطة التنفٌذي البرنامج

الػمل غلى اجخاذ إلاجساءاث الخصحيديت والىكائيت ملػالجت فسص الخدظين الىازدة في الخدليل البيئي للمؤطظت (1)الغاًت إلاطتراجيجيت 

املظتهدف الحالي (ألاثس)مؤشس أداء الهدف 
مشازيؼ بىاء اللدزاث املؤطظيت وجدظين هىغيت الخدماث امللدمت للمخػاملين/ جىفير بسامج 

الهدف الاطتراجيجي املؤطس ي
(2-1)70% لم ًخم اللياض شيادة زض ى املىاطىين غً الخدماث التي جلدمها املؤطظت

املظتهدف الحالي (ألاثس)مؤشس أداء الظياطت 
حػميم مفهىم مشازكت املؤطظت في دغم املجخمؼ املحلي، وحػصيص دوزها في مجال املظؤوليت 

إلاجخماغيت
(1-2-8)الظياطت 

70% 33% مدي جىفير بسامج وأوشطت حػصش دوز املؤطظت في دغم املجخمؼ املحلي 380 (باأللف دًىاز)مجمىع الكلفت املخىكػت للمشازيؼ وألاوشطت 

مالخظاث
(باأللف دًىاز)إلاهفاق املخىكؼ  (الىخائج)اليشاط /مؤشساث أداء املشسوع

إلاطاز الصمني للخىفُر
املخػاوهت/الجهاث املشازهت  الجهت املظؤولت غً 

الخىفُر
اليشاط/ املشسوع 

/ السكم
ت  أولٍى

2012الخىفُر 2011 2010 اليلفت اليلُت املظتهدف الحالي املؤشس خازحُا  
 
داخلُا

0 0 0 0 5 1
ل للمشسوغاث إلاكخصادًت  حجم الخمٍى

(بامللُىن دًىاز)

خالٌ طىىاث الخطت ــ

ت الدزاطاث  مدًٍس

وإلابداث
ت إلاغالم  مدًٍس

وإلاجصاٌ

ت إلاطدثماز مدًٍس

ل املشسوغاث  جمٍى
إلاكخصادًت وإلاحخماغُت 

.الفسدًت والجماغُت
ت 1 ذو أولٍى

0 0 0 0
فسصت  2676

غمل
فسصت غمل 2007

غدد فسص الػمل التي جم جىفيرها 

2000مً غام ( جساهمي)للمىاطىين 

10 15 5 30 2 0

غدد بسامج دغم ألاوشطت إلاحخماغُت 
ب  ت، الشبابُت، ودغم الخدٍز الخيًر

والخػلُم
خالٌ طىىاث الخطت ــ ت املالُت املدًٍس

ت إلاغالم  مدًٍس

وإلاجصاٌ
ت الدزاطاث  مدًٍس

وألابداث

جصمُم البرامج الالشمت 
لدغم ألاوشطت إلاحخماغُت 
ب  والشبابُت، ودغم الخدٍز

.والخػلُم

ت 2 ذو أولٍى

ل مً  طلب جمٍى

الجهاث املاهدت
0 0 350  350  

بىاء غلى خطت 

الصىدوق 
0 ت حجم إلاهفاق غلى ألاوشطت الخيًر خالٌ طىىاث الخطت ــ

ت املالُت املدًٍس
ت الشؤون  مدًٍس

اللاهىهُت

ت الدزاطاث  مدًٍس

وألابداث

إوشاء صىدوق خاص 
ت  لدغم ألاوشطت الخيًر

.وإلاحخماغُت في اململىت

ت 3 ذو أولٍى

5 1 غدد البرامج التي جىفرها املؤطظت خالٌ طىىاث الخطت _

ت الدزاطاث  مدًٍس

وألابداث
لجىت املظؤولُت 

املجخمػُت

دغم الجهىد الىطىُت في 
املظاهمت في جسشُد 

اطتهالن الطاكت واملُاه

ت 4 ذو أولٍى
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الػمل غلى اجخاذ إلاجساءاث الخصحيديت والىكائيت ملػالجت فسص الخدظين الىازدة في الخدليل البيئي للمؤطظت (1)الغاًت إلاطتراجيجيت 

املظتهدف الحالي (ألاثس)مؤشس أداء الهدف 

جطبيم املػاًير وألاطع الدوليت إلاطدثمازيت واملاليت وفم أخكام الشسيػت إلاطالميت
الهدف الاطتراجيجي املؤطس ي

(3-1)
100% 75%

مدي التزام املؤطظت في جطبيم املػاًير وألاطع إلاطدثمازيت 

إلاطالميت الدوليت

املظتهدف الحالي (ألاثس)مؤشس أداء الظياطت 
جلييم املىجىداث واملحافظ إلاطدثمازيت للمؤطظت غلى أطاض كيمتها الظىكيت وملازهتها 

بأداء طىق غمان املالي
(1-3-1)الظياطت 

فسق % 60+ 

أداء
+فسق أداء% 40 

وظب إلاهدساف في جلييم مجمىع اطدثمازاث املؤطظت غً كيمتها 

(خظب ميزاهياث املؤطظت)الظىكيت وأداء طىق غمان املالي 
0 (باأللف دًىاز)مجمىع الكلفت املخىكػت للمشازيؼ وألاوشطت 

مالخظاث
(باأللف دًىاز)إلاهفاق املخىكؼ  (الىخائج)اليشاط /مؤشساث أداء املشسوع إلاطاز الصمني 

للخىفُر

املخػاوهت/الجهاث املشازهت  الجهت املظؤولت غً 

الخىفُر
اليشاط/ املشسوع 

/  السكم
ت  أولٍى

2012الخىفُر 2011 2010 اليلفت اليلُت املظتهدف الحالي املؤشس خازحُا  
 
داخلُا

0 0 0 0 3 1

غدد غملُاث ملازهت أداء 
املؤطظت املالي وإلاطدثمازي 

بأداء طىق غمان املالي 

السبؼ ألاٌو مً ول 

غام
ــ ت الدزاطاث  مدًٍس

وإلابداث
ت إلاطدثماز مدًٍس

الػمل غلى جلُُم 
املىحىداث واملحافظ 
ت للمؤطظت  إلاطدثماٍز
دوزٍا وملازهتها بأداء 

.طىق غمان املالي

ذو  1 

ت أولٍى

0 0 0 0 1 0
جطبُم وثُلت طلىهُاث 

إلاطدثماز

الىصف ألاٌو مً 

2010غام 
ــ

ت الدزاطاث  مدًٍس

وألابداث
ت إلاطدثماز  مدًٍس

إغداد وثُلت طلىهُاث 
وأخالكُاث إلاطدثماز في 

.املؤطظت

ذو  2

ت أولٍى
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املظاهمت في حػصيص الخىميت الاكخصادًت وإلاجخماغيت الشاملت في اململكت (2)الغاًتإلاطتراجيجيت 

املظتهدف الحالي (ألاثس)مؤشس أداء الهدف 
وظبت الىمى في اطدثمازاث املؤطظت جصيد غً مػدالث صافي الىمى الطبيعي في الىدائؼ

الهدف الاطتراجيجي املؤطس ي
(1-2)

15:%13% 12:%10% مػدل همى الىدائؼ ‹ مػدل همى إلاطدثماز 

املظتهدف الحالي (ألاثس)مؤشس أداء الظياطت  الدزاطاث جددد الخىجهاث الاطدثمازيت املثلى للمؤطظت (2-1-1)الظياطت 

25.450 6.149
حجم اطدثمازاث املؤطظت الىاجج غً الخىجهاث الاطدثمازيت 

(بامللىن دًىاز/)الجدًدة
69 (باأللف دًىاز)مجمىع الكلفت املخىكػت للمشازيؼ وألاوشطت 

مالخظاث
(باأللف دًىاز)إلاهفاق املخىكؼ  (الىخائج)اليشاط /مؤشساث أداء املشسوع

إلاطاز الصمني للخىفُر
املخػاوهت/الجهاث املشازهت  الجهت املظؤولت غً 

الخىفُر
اليشاط/ املشسوع 

/  السكم
ت  أولٍى

2012الخىفُر 2011 2010 اليلفت اليلُت  املظتهدف الحالي املؤشس خازحُا  
 
داخلُا

1 1 1 3 3 1 غدد دزاطاث جدلُل الىاكؼ _ 
.الاطدثمازي للمؤطظت

السبؼ ألاٌو مً ول 

غام
ــ

الاطدثماز، 

س الػلازي  الخطٍى

ت الدزاطاث  مدًٍس

.وألابداث

دزاطـــت واكـــؼ املؤطظـــت 

.الاطدثمازي الحالي

ذو  1

ت مدي التزام إلادازة في جىفُر _ أولٍى
اللسازاث الخاصت بيخائج 

الدزاطاث

جىجص ألٌو  -
مسة مً خالٌ 

شسواث 

.مخخصصت
ل  - طلب جمٍى

مً الجهاث 

.املمىلت

0 5 15 20 4 0
غدد مظىخاث اخخُاحاث  -

.املخػاملين

مسجين في الػام 
اللطاع 

الخاص
.إلاغالم والاجصاٌ

ت الدزاطاث  مدًٍس

.وألبداث

مشسوع مسح 
اخخُاحاث وجىكػاث 

املخػاملين مؼ 

.املؤطظت

ذو  2

ت أولٍى
دزحت زطا املخػاملين هدُجت  -

.الظعي لخلبُت اخخُاحا هم

2 2 1 5 

  
دزاطت مؼ  2 

حهاث خازحُت 
دزاطاث  3و 

مؼ حهاث 

مدلُت  

0 غدد دزاطاث امللازهت مؼ هماذج 

ت هاجحت .اطدثماٍز  
 
ا مسة واخدة طىٍى

خالٌ الىصف الثاوي )

(مً ول غام

الجهاث 
املظتهدفت في 
دزاطاث 

.امللازهت

وافت الىخداث 
الخىظُمُت في 

املؤطظت

ت الدزاطاث  مدًٍس

وألبداث

إحساء الدزاطاث 
امللازهت لىماذج 

ت هاجحت مً  اطدثماٍز
مؤطظاث اللطاغين 

.الػام والخاص

ذو  3

ت أولٍى

مدي جىفُر املؤطظت ألوشطت 
جدظين مسجبطت باإلطخفادة مً 

.الخجازب الىاجحت

 (2012 –2010)لألعوام اإلستراتٌجٌة المؤسسة لخطة التنفٌذي البرنامج
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املظاهمت في حػصيص الخىميت الاكخصادًت وإلاجخماغيت الشاملت في اململكت (2)الغاًت إلاطتراجيجيت 

املظتهدف الحالي (ألاثس)مؤشس أداء الهدف 
وظبت الىمى في اطدثمازاث املؤطظت جصيد غً مػدالث صافي الىمى الطبيعي في الىدائؼ

الهدف الاطتراجيجي املؤطس ي
(1-2)15:%13% 12:%10% مػدل همى الىدائؼ‹ مػدل همى إلاطدثماز 

املظتهدف الحالي (ألاثس)مؤشس أداء الظياطت 

الدزاطاث جددد الخىجهاث الاطدثمازيت املثلى للمؤطظت (2-1-1)الظياطت 
25.450 6.149 حجم اطدثمازاث املؤطظت الىاجج غً الخىجهاث 

(باملليىن دًىاز/)الاطدثمازيت الجدًدة

مالخظاث
(باأللف دًىاز)إلاهفاق املخىكؼ  (الىخائج)اليشاط /مؤشساث أداء املشسوع

إلاطاز الصمني للخىفُر
املخػاوهت/الجهاث املشازهت 

الجهت املظؤولت 

غً الخىفُر
اليشاط/ املشسوع 

/  السكم
ت  أولٍى

2012الخىفُر 2011 2010 اليلفت اليلُت  املظتهدف الحالي املؤشس خازحُا  
 
داخلُا

جىجص ألٌو مسة  -
مً خالٌ 
شسواث 

.مخخصصت
ل  - طلب جمٍى

مً الجهاث 

.املمىلت

10 25 0 35 2 0
غدد دزاطاث بدىث 

.الظىق 
السبؼ ألاخير مً ول 
 مً غام 

 
غام اغخبازا

2011

اللطاع 

الخاص
الاطدثماز، إلاغالم 

والاجصاٌ

ت الدزاطاث  مدًٍس

وألابداث
إحساء دزاطاث بدىث 

الظىق 

ذو  4

ت أولٍى

أهماط / غدد الخدماث 
إلاطدثماز التي جم 

سها  .جطٍى

3 3 0 6 2 1

غدد دزاطاث الجدوي 
ت  ؼ إلاطدثماٍز للمشاَز

في اللطاغاث الىاغدة
الىصف الثاوي مً ول 
 مً غام 

 
غام اغخبازا

2011
ــ

ت إلاطدثماز مدًٍس
ت الدزاطاث  مدًٍس

.وألابداث

إحـــــــساء الدزاطـــــــاث الالشمـــــــت 
ت  لللطاغـــــــــــــاث إلاطــــــــــــــدثماٍز
الىاغـــــــــــدة التـــــــــــي ًمىـــــــــــً أن 

.حظدثمس بها املؤطظت

ذو  5

ت أولٍى

اللسازاث الصادزة غً 
إلادازة املخػللت 
باإلطدثماز في 

اللطاغاث الىاغدة
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املظاهمت في حػصيص الخىميت الاكخصادًت وإلاجخماغيت الشاملت في اململكت (2)الغاًت إلاطتراجيجيت 

املظتهدف الحالي (ألاثس)مؤشس أداء الهدف  وظبت الىمى في اطدثمازاث املؤطظت جصيد غً مػدالث صافي الىمى الطبيعي في 

الىدائؼ
الهدف الاطتراجيجي املؤطس ي

(1-2)15:%13% 12:%10% مػدل همى الىدائؼ  ‹ مػدل همى إلاطدثماز 

املظتهدف الحالي (ألاثس)مؤشس أداء الظياطت 
جىىيؼ اطدثمازاث املؤطظت وجىشيػها بشكل أمثل، والتركيز غلى إلاطدثماز في 

اللطاغاث الىاغدة
(2-1-2)الظياطت 

25.450 6.149
حجم اطدثمازاث املؤطظت الىاجج غً الخىجهاث الاطدثمازيت 

(باملليىن دًىاز/)الجدًدة
100 (باأللف دًىاز)مجمىع الكلفت املخىكػت للمشازيؼ وألاوشطت 

مالخظاث
(باألف دًىاز)إلاهفاق املخىكؼ  (الىخائج)اليشاط /مؤشساث أداء املشسوع

إلاطاز الصمني للخىفُر
املخػاوهت/الجهاث املشازهت  الجهت املظؤولت غً 

الخىفُر
اليشاط/ املشسوع 

/  السكم
ت  أولٍى

2012الخىفُر 2011 2010 اليلفت اليلُت  املظتهدف الحالي املؤشس خازحُا  
 
داخلُا

0 0 0 0 1 0
ت  وثُلت طُاطاث اطدثماٍز

.مػخمدة ومطبلت لدي املؤطظت

الىصف الثاوي مً 

2010غام 
ــ

الدزاطاث وألابداث، 

س الػلازي  الخطٍى
ت إلاطدثماز مدًٍس

إغـــــــداد وثُلـــــــت الظُاطـــــــاث 

ت للمؤطظت .إلاطدثماٍز

ذو  1

ت أولٍى

ل  طلب جمٍى
مً الجهاث 

املمىلت
25 20 5 50 

لُت 3 .بسامج حظٍى
بسهامج جسوٍجي 1

0
لت  غدد البرامج الدظٍى

والتروٍجُت التي هفر ها املؤطظت

اغداد الخطت في 
الىصف الثاوي مً 

2010غام 
ــ ت إلاطدثماز مدًٍس

ت إلاغالم  مدًٍس

وإلاجصاٌ

إغــــــــــــــــــداد وجىفُــــــــــــــــــر خطــــــــــــــــــت 
لُت وجسوٍجُــــــــــــــــــــــــــــت  حظــــــــــــــــــــــــــــٍى
مخياملــــــــت غــــــــً اطــــــــدثمازاث 

.املؤطظت وخدما ها

ذو  2

ت أولٍى

10 15 0 دًىاز/ ملُىن  2 25 0
حجم إلاطدثماز في الخأحير 

لي الخمٍى

 مً بداًت 
 
اغخبازا

2011الػام 

وشازة الصىاغت  -

والخجازة
البىً املسهصي  -

القطاع الخاص -

ت الشؤون  مدًٍس

اللاهىهُت

ت إلاطدثماز،  مدًٍس
الدزاطاث 

وألابداث

دزاطتإلاطدثماز في 
لي  إوشاء )الخأحير الخمٍى

وخدة أو شساء / شسهت
شسهت كائمت، أو الدخٌى 

.في شساهت

ذو  3

ت أولٍى

10 15 0 دًىاز/ ملُىن  2 25 0
حجم إلاطدثماز في الخأمين 

الخػاووي

 مً بداًت 
 
اغخبازا

2011الػام 

وشازة الصىاغت  -

والخجازة
هُئت الخأمين -

القطاع الخاص -

ت الشؤون  مدًٍس

اللاهىهُت

ت إلاطدثماز،  مدًٍس
الدزاطاث 

وألابداث

دزاطتإلاطدثماز في 
إوشاء )الخأمين الخػاووي 

وخدة أو شساء / شسهت
شسهت كائمت، أو الدخٌى 

.في شساهت

ذو  4

ت أولٍى
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 (2012 –2010)لألعوام اإلستراتٌجٌة المؤسسة لخطة التنفٌذي البرنامج

املظاهمت في حػصيص اليشاط إلاطدثمازي في اململكت (3)الغاًت إلاطتراجيجيت 

املظتهدف الحالي (ألاثس)مؤشس أداء الهدف 
وظبت الىمى في الػائد غلى اطدثمازاث املؤطظت جصيد غً مػدالث الخضخم املخىكػت غلى املدي 

املخىطط والطىيل
الهدف الاطتراجيجي املؤطس ي

(1-3)
15.076 9.3

الػائد غلى اطدثمازاث املؤطظت مؼ ألاخر بػين 

(باملليىن دًىاز)إلاغخباز مػدالث الخضخم

املظتهدف الحالي (ألاثس)مؤشس أداء الظياطت  اجباع أطاليب الخدىط ضد الخضخم وإلاطدثماز في أصىل جدلم أزباح زأطماليت غاليت  (3-1-1)الظياطت 

18.5 : %9% 15.5 : %7%
وظبت الىمى في الػائد غلى اطدثمازاث املؤطظت أغلى 

مً وظبت الخضخم
25 (باأللف دًىاز)مجمىع الكلفت املخىكػت للمشازيؼ وألاوشطت 

مالخظاث
(باأللف دًىاز)إلاهفاق املخىكؼ  (الىخائج)اليشاط /مؤشساث أداء املشسوع

إلاطاز الصمني 

للخىفُر

املخػاوهت/الجهاث املشازهت 
الجهت املظؤولت غً 

الخىفُر
اليشاط/ املشسوع 

/  السكم
ت  أولٍى

2012الخىفُر 2011 2010 اليلفت اليلُت  املظتهدف الحالي املؤشس خازحُا  
 
داخلُا

0 0 0 0 6 3

غدد مرهساث الخفاهم التي 
جم جىكُػها  مؼ حهاث 

ت هاجحت اطدثماٍز

خالٌ طىىاث 

الخطت

اللطاع 

الخاص

ت الشؤون  مدًٍس
اللاهىهُت، إلاغالم 

وإلاجصاٌ

ت إلاطدثماز،  مدًٍس

الدزاطاث وألابداث

ص الشساهت مؼ  حػٍص
ت  الجهاث إلاطدثماٍز

الىاجحت

ذو  1

ت أولٍى

الخيالُف جمثل 
ف جىفُر  مصاٍز

اليشاط
6000 6000 3000 15 

د  وظبت جٍص
غً وظبت 

الخضخم بما  
ال ًلل غً 

3%

36 %-12%

وظبت همى إلاطدثماز في 
ت لدي  املحفظت الػلاٍز
املؤطظت إلى وظبت الىمى 
في إحماٌ اطدثمازاث 

املؤطظت

بىاء غلى الفسص 
املخاخت وطُاطت 
إلاطدثماز في 

س الػلازي  الخطٍى

اللطاع 

الخاص
الدزاطاث وألابداث

ت إلاطدثماز،  مدًٍس

س الػلازي  الخطٍى

شـــــــــــــــــــساء الػلـــــــــــــــــــازاث مـــــــــــــــــــً 
ألازاضـــــــــــــــــــــــــــ ي وألابيُــــــــــــــــــــــــــــت أو 
اوشـــــاغها لغاًـــــاث بُػهـــــا أو 

.جأحيرها

ذو أو  2

ت لٍى

ٌػخمد غلى 
الدزاطاث ذاث 

الصلت
4 4 2 10 

خظب  

الدزاطاث
69.4%

وظبت إلاطدثماز في أطهم 
س الػلازي  شسواث الخطٍى
وإلاوشاءاث وشسواث 

الطاكت إلى احمالي مدفظت 

ألاطهم لدي املؤطظت 

بىاء غلى الفسص 
املخاخت وطُاطاث 

إلاطدثماز

اللطاع 

الخاص
ت الدزاطاث مدًٍس

ت إلاطدثماز،  مدًٍس

لجىت ألاطهم

الــدخٌى فــي أطــهم شــسواث 
ـــــــــادة فـــــــــي ألازبـــــــــاح  جدلـــــــــم ٍش
السأطــــــــــــــمالُت فــــــــــــــي أوكــــــــــــــاث 
الخضـــــــــــــــــــــــــــــخم هشـــــــــــــــــــــــــــــسواث 
س الػلازي وشـسواث  الخطٍى
الطاكــــــــــــــــــــــــــــــــــت واملصـــــــــــــــــــــــــــــــــــادز 

.الطبُػُت

ذو  3

ت أولٍى
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املظاهمت في جىفير الظكً الكسيم للمىاطىين (4)الغاًت إلاطتراجيجيت 

املظتهدف الحالي (ألاثس)مؤشس أداء الهدف 

املظاهمت مؼ الجهاث املػىيت في جىفير الظكً املالئم للمىاطىين
الهدف الاطتراجيجي املؤطس ي

(1-4)139 86

حجم اطدثمازاث املؤطظت في كطاع الخطىيس 
الػلازي وإلاوشاءاث والخمىيل لغاًاث 

( باملليىن دًىاز)إلاطكان

املظتهدف الحالي (ألاثس)مؤشس أداء الظياطت  جىطيؼ وشاطاث املؤطظت في مجاالث الخمىيل والخطىيس الػلازي  (4-1-1)الظياطت 

14.56% 13.56%
وظبت اطدثمازاث املؤطظت في الخمىيل والخطىيس 

الػلازي إلى اجمالي اطدثمازاث املؤطظت
0 (باأللف دًىاز)مجمىع الكلفت املخىكػت للمشازيؼ وألاوشطت 

مالخظاث
( باأللف دًىاز)إلاهفاق املخىكؼ (الىخائج)اليشاط /مؤشساث أداء املشسوع إلاطاز الصمني 

للخىفُر

املخػاوهت/الجهاث املشازهت  الجهت املظؤولت غً 

الخىفُر
اليشاط/ املشسوع 

ت / السكم أولٍى

2012الخىفُر 2011 2010 اليلفت اليلُت  املظتهدف الحالي املؤشس خازحُا  
 
داخلُا

0 0 0 0 الف 22 الف 18

غدد املىاطىين 
املظخفُدًً مً 
املسابداث لغاًاث 

إلاطيان

خالٌ طىىاث 

الخطت
اللطاع الخاص الفسوع املاهدت ت إلاطدثماز مدًٍس

الخىطؼ في مىذ املسابداث 

لغاًاث إلاطيان
ت 1 ذو أولٍى

0 0 0 0

مرهسة ( 1)
(  1+ )جفاهم 

اجفاكُت

مرهسة ( 1)

جفاهم

مرهساث الخفاهم 
وإلاجفاكُاث املبرمت مؼ 

مؤطظت إلاطيان
2010خالٌ الػام 

املؤطظت الػامت 
س  لنطيان والخطٍى

الحظسي 

الدزاطاث وألابداث، الشؤون 

اللاهىهُت، الفسوع املاهدت

ت إلاطدثماز،  مدًٍس

س الػلازي  الخطٍى

الــــــــــــــــــدخٌى فــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــساهت مــــــــــــــــــؼ 
املؤطظــــــــــــــت الػامــــــــــــــت لنطــــــــــــــيان 
س الحظــــــسي فــــــي مجــــــاٌ  والخطــــــٍى

.كطاع إلاطيان

ت 2 ذو أولٍى

0 0 0 0 3 .

غدد الدزاطاث في 
مجاٌ اطخػماالث 

ألازاض ي بالخيظُم مؼ 

الجهاث املػىُت  

خالٌ طىىاث 

الخطت 
وشازة البلدًاث  -
أماهت غمان الىبري  -

ت الدزاطاث وألابداث مدًٍس
ت إلاطدثماز،  مدًٍس

س الػلازي  الخطٍى

الخػـــــــــاون والخيظــــــــــُم مــــــــــؼ وشازة 
البلـــدًاث وأماهـــت غمـــان الىبـــري 
في مجـاٌ املخططـاث الشـمىلُت 

.واطخػماالث ألازاض ي

ت 3 ذو أولٍى

2.184.000 (باملليىن دًىاز)2012 -2010مجمىع الكلفت املخىكػت للمشازيؼ وألاوشطت خالل طىىاث الخطت 


