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 احلمد هلل رب العادلني والصالة والسالم على النيب الكرمي وآلو وصحابتو والتابعني ذلم إبحسان، وبعد:
 توطئة:

دلسنمدعع ادلدنةن  ادلةندرة  اخلنَتي العين  يفادليدانين  ادلميين ة  اخلناات من  عامناً ( 71) من  أكثرفبعد مرور 
 اخلنَتي ادلةندرة ادلدنةن  مسنمدعع مجعين  ترخيص صدرَتي رب  إررا  مبارر م  أمارة مةقة  ادلدنة  ادلةدرة  خلا

  .(606) رقمب( هن71/20/7141) بمارنخرب  مظل  وزارة العي  والمةيي  االجمياعي  

 العينننن  ذبدننننند ضلنننند اثبمنننن  خبقنننن  اجليعينننن  انقلةنننن ذلننننت المننننارنخ ادلسريننننلب يف مسننننَت ا ادلباركنننن   مةنننن و 
الةينناس وااعا   ومؤرننرات  ادلنندى بعينندة وأهننداف ا االسننًتاتيةي   وزلاورهننا وقيي ننا ورؤنم ننابرسننالم ا  وربسننية  
 .ومباعرا ا الةدعي   هد ك   يف ادلةشدعةت والغاايالمةسي ن   

  واسنننننمةقاب التسنننننا ات الةدعيننننن   اإلعارنننننن حميننننن  ماللمة يننننن  البةيننننن  مضممممممارا  هنننننن 7141وكنننننان عنننننام 
 :اليت كان اخلقط المةسي ن   و واالسمعداع لالنقالق اجلاع يف 

 هننندفاً  (17دبةيننندع )  (تكتممم  مممما ونفممم  تعمممم ، مممما اكتممم ) رنننعار ربننن  هنننن7141 عنننامأوذلنننا / 7
 .%(10.0) اً بةسب احصل وحةة   عورن  تةارنر (1  و)إجرائياً  مؤرراً  (011  و)تسرييلياً 

دبةينندع   (األداء معمما ر بتنفيمم  التمم م) رننعار ربنن  هننن7146 عننامل الثانينن  المةسي ننن  اخلقنن  تبعم ننا/ 0
 .%(11)اً بةسب  صلاح وحةة ر رن    تةارنر (72  و)إجرائياً  مؤرراً  (626  و)تسرييلياً  هدفاً  (777)

 (701دبةيندع )  (التنفيم  يف اإلتقمان) رنعار ربن  هنن7141 عنام الثالثن  المةسي نن  خقم ناتلم نا / 4
 .%(16)وحةة  صلاحاً بةسب   أسبدعياً  اً تةارنر  (17  و)إجرائياً  مؤرراً  (117  و)تسرييلياً  هدفاً 

  (مسمتمرة ومتابعمة واضم  توجيمو) رنعار ربن  هنن7141 عنامل الرابعن  المةسي ن  اخلق  انقلة مث / 1
  إجرائيننناً  مؤرنننراً  (0187  و)تسرينننيلياً  هننندفاً  (710دبةيننندع )اجليعيننن    فمممروم وميمممار  رنننارك  في نننا كافننن  

بلغننن  نسنننبم ا  جننندعة مننن   %(11)إصلننناز بةسنننب   منننائ ن ااوىل مرحلم ننناحةةننن  يف ندميننناً   اً تةرننننر  (714و)
(11)%. 
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 لندى اإللتًتونين  احملمدايت تسعي ( واليت اسم دف  اإللكرتوين التحول خطة) الثاني م ا مرحليف و / 1
 .%(10) صلاح نسب  وحةة   اجليي 

 وتنميمممة التأىيممم ) رنننعار ربننن  هنننن0271/7148 ادلننناي للعنننام اخلامسننن  المةسي نننن  اخلقننن  وتلم ينننا/ 6
 وحةةن اً ندميناً  تةرننر  (022  و)إجرائيناً  مؤرنراً  (7844  و)تسرينيلياً  هندفاً  (711دبةيندع )  (ادلالية ادلوارد
 .%(11.1) صلاح نسب  اجليعي 

 الساعسننننن  المةسي نننننن  اخلقننننن مت تدرنننننُت اجليعيننننن  إلينننننالق بيم نننننا االسنننننًتاتيةب ااول اسنننننمعداع يف و / 1
مغلق سنو ( اجلاى  مة) رنعار ربن  هنن 7112/م0278 ادلناي للعنام( احلناي االسًتاتيةب البي  ضي  وااخَتة)

  إجرائينناً  مؤرننراً  (0101  و)تسريننيلياً  هنندفاً  (714)وقنند تنننية    هننن7117بينن  الثنناا اجلنناري ر بة اننن  رنن ر 
 ( تةرنراً ندمياً.761  م  خالل )%(11.01لرب  الثاا )نسب  اإلصلاز العام  لوجا ت 
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ادل د يمة بناا مة اخلطمة التنفي  مة اخلامسمة لعمام وبناء علمى نتما إ إقمالل ال يمس اتيمرتاتيول األول 
 واليت تضمنس ما  لل:ىم، والرب  األول للخطة التنفي  ة السادية، 9349

 ادلتحقق الغا ة ادلؤشر 91األىداف اتيرتاتيوية 
 %722 % 62 نس ة الرضا حتسني صورة ادلستودم .9

 %726 ( بةسب  زايعة6212هن )7148  يف حُت بلغ  عام هن7141لعام ( بروردر 0811انقلة  اجليعي  بعدع )
 %072 ( بةسب  زايعة771هن )7148( مةمةاً خَتايً  يف حُت بلغ  عام 41هن بعدع )7141اجليعي   انقلة 

 %11 % 16 األمتمة نس ة تع    ايتخدام التقنية .2
 %622 ( بةسب  زايعة71هن )7148  يف حُت بلغ  عام )برانرلان(هن 7141عام   عدع الاام  اإللتًتوني

 %12 % 12 الرضانس ة  حتسني ال يئة ادلكانية .4
 %171 ( ب ايعة7284018287هن إىل )7148(  تناعف يف عام 786128100) ه7141ااصدل ادلسةل  عام 

 %16 هن 7146%( لعام 16نسب  رضا ادلدظسُت )
 % 36 % 41 نس ة تفعي  اليراكات ايتثمار اليراكات م  اجملتم  .3

 %17.6 ( بةسب  زايعة41هن )7148(  يف حُت بلغ  عام 01هن )7141عدع الشراكات يف عام 
 %65 % 16 حتياجاتاتنس ة تغطية  حتسني رعا ة احملتاجني .5

 %17 ( بةسب  زايعة017هن )7148(  يف حُت بلغ  عام 788هن )7141عدع مشارن  الرعان  يف عام 
 1 1 عدد ادليار   ادلستقلة تفعي  أداء حاضنات األعمال اخلر ة .1

 1 ( ب ايعة1هن )7148هن )هدن  ادلدنة ( فةط  يف حُت بلغ  عام 7141عام عدع مشارن  احلنان  يف 
 %16 ( ب ايعة881178218هن )7148عام ويف   (1.124.614)هن 7141عل  مشارن  خدم  اجملمي  لعام نساق اإل

 %1- % 41 نس ة ادلياركة تع    العم  التطوعل .7
 %1- ( بةسب  نةص816هن إىل )7148عام  (  اطلسض يف7202هن )7141بلغ  إعداع ادلمقدعُت عام 

 %62 % 16 نس ة التواص  تع    التواص  م  اجملتم  .8
 %0222 ( بةسب  زايعة8777) م0271يف عام هن  و 7141عام ( م  كبار الداعيُت ل17تشَت اإلحريائيات إىل )

 %12 % 36 فاعلية األداء اتيتعمال األمث  للموارد .9
 %766 بةسب  زايعةبسةالت إعارة الرييان  ( 002هن )7148يف حُت بلغ  عام  ( 740هن )7141ادلركبات لعام 

 %11 هن7141هن وحىت 7141تشَت اإلحريائيات أن نسب  زايعة الدارع يف إعارة اخلدمات م  عام 
 %028 هن7141هن وحىت 7141تشَت اإلحريائيات أن نسب  زايعة ادلباع يف إعارة اخلدمات م  عام 

 %17 %21 نس ة ال ايدة السنو ة ادلاليةزايدة ادلوارد  .96
 %17 ( بةسب  زايعة111هن )7148(  يف حُت بلغ  عام 62هن )7141أعداع ادلداع اإلعالمي  يف عام 

 %671 ( بةسب  زايعةمليدن761هن )7148  بلغ  عام هن7141يف عام مليدن(  01اإلنراعات ادلالي  يف حدوع )
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 ادلتحقق الغا ة ادلؤشر 91األىداف اتيرتاتيوية 
 %080 ( بةسب  زايعة41هن )7148(  يف حُت بلغ  عام 74) هن7141بلغ  أعداع ااوقا  يف عام 

 6 1 عدد الفعاليات إثراء اجلان  العلمل التط يقل للعم  اخلري .99
 6 بةسب  زايعةمةمةات ( 6هن )7148عام بلغ عدع اإلصدارات العيي  واإللتًتوني  للةيعي  بة ان  

 %12 % 76 مدة اإلجراء تقلي  الدورة اإلجرا ية .92
 %716 ( بةسب  زايعة442هن )7148(  يف حُت بلغ عدعهم يف عام 708هن )7141ادلدظسُت يف عام عدع 
 %12 % 76 نس ة اإلتقان دلاارات زايدة ماارات العاملني .94

 %12 ( بةسب  زايعة6هن )7148(  يف حُت بلغ  يف عام 1هن )7141ذلم يف عام ادلةدم  عدع الاام  المدرنب  
 %111 ( بةسب  زايعة7804هن )7148(  يف حُت بلغ  يف عام 011هن )7141ادلقلدب  مة م لعام مؤررات ااعا  

 %1222 ( بةسب  زايعة022هن )7148(  يف حُت بلغ  يف عام 1هن )7141وعدع المةارنر اإلعارن  ادلقلدب  مة م لعام 
 %12 %86 نس ة الرضا زايدة رضا ادلستفيد .93

 %12 هن 7146بة ان  عام %( 12نسب  رضا ادلسمسيدن  )
 %17 % 1 نس ة األير اجلد دة زايدة اإلنفال على احملتاج .95

 %160 ( بةسب  زايعة938،122،225)هن 7148بلغ  عام و   (42،959،392)هن 7141ادلريروفات عام 

 %61 بةسب  زايعة( 92555629)هن 7148بلغ  عام و   (7199113)هن 7141عام بلغ  مي اني  الرعان  ل
 % يَت عقية 6 % 6 نس ة األير ادلكتفية أعداد األير ادلؤىلة زايدة .91
 %1.6- نةص( بةسب  00264هن )7148(  يف حُت بلغ  عام 04617هن )7141يف عام السر ادلسةل  عدع 

 %11- ( بةسب  اطلساض17هن )7148(  يف حُت بلغ  لعام 61هن )7141بلغ  برام  المأهي  لعام 
 %062+ ( بةسب 74127626هن )7148(  يف حُت بلغ عام 1401272هن )7141لعام  وبلغ اإلنساق عل  المأهي 
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 الصورة ال ىنية ادل د ية ل طاقة األداء ادلتوازن

 

 ل طاقة األداء ادلتوازنالنتيوة الفعلية الناا ية 
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 ال يس اتيرتاتيول اجلد د:
االسنننًتاتيةب اجلدنننند جليعيننن  مسنننمدعع سبننن  مةاقشننن  مدضننندع بةنننا  البيننن  بسنننن  ت وتدفيةننن   توطئمممة:

 هن خالل:7111ادلدنة  ادلةدرة اخلَتي حىت هنان  العام 

 هن بسرع الرعاعي.01/6/7112االجمياع السةدي لليدرا  المةسي نُت ادلةعةد بمارنخ  -

 (.047 042 008 001 001 006 001اجمياعات اللةة  المةسي ن  رقم ) -

 اتيةب( و)قروب اللةة  المةسي ن (.الداتساب )قروب البي  االسًت  قروابت -

 جاءت النتا إ األولية على النحو التايل :و 
 :اجلمعيةأوت : ريالة 

 

 اخلر ة األعمال وحضانة الفقرة األير وأتىي  رعا ة 

هننن ) ن رسننال  اجليعين  االسننًتاتيةي  اثبمنن  01/7/7117( يف 004/7أوصن  اللةةنن  المةسي ننن  بنرقم )
 م  أهدا  أتسيس اجليعي (. ال تمغَت اهنا تمسق

 مج :  ثالث  وقد تنية

 الرعان  أي العيدم ذلت ونةمنب اإلثبات  سياق يف نترة(: رعان ) كلي : الفقرة األير رعا ة -7
رج(: ااسر) وكلي   والقاق  الدس  قدر اخللق م  أحداً  ااسرة ربماج ال حىت وج  ك  م  والمام  التامل   زبخ
 أحدال يف عقيق حبث م  إذن فالبد وادلسمتثرن   احلال مسمدري ب لت زبرج(: السةَتة) وكلي   اافراع ب لت
 .ااسر

 وجانب اإلؽلان  تع ن  جانب ف ةاك جانب ك  م  أي(: أتهي ) كلي  :الفقرة األير أتىي  -0
 وادلةريدع ادلسمدعع  نرعاها اليت أي(: السةَتة ااسر) وكلي   اخللق ع  السمغةائ م وم ارات معار  إكساهبم
 .مة  و ت م  بسن  اسمغةاؤهم نمم حىت مة ا أفراع أو مجيعاً  أتهيل ا

 إىل آخ ه أسر م  و العليا اىل السسل  اليد م  ااسر نة  هب ادلسمدعع رسال  أن ه ا م  ونمنب
 .اجملمي  نريلح وب لت مةسة  
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 والغقا  ادلعةدي والدعم وادلدارع البيئ  تدفر أن نعٍت: (حنان ) كلي  :اخلر ة األعمال حضانة -4
 وتسمسيد بةسس ا  فمسمة  وتةن  سدق ا عل  تسمدي حىت السابةُت الةقاقُت خارج خَتن  دلشارن  الةظامب

 .ادلسمدعع رسال  يف سبي اً  أنناً  ؽلث  وه ا ادلسمدعع  يف ادلًتاكي  اخلاات م 

 

 

  : الرؤ مة :اثنيا  
(9335) 

 

 ىم  يتكون مجعية مستودم ادلد نة ادلنورة اخلري قد: 9335بناا ة العام اذلوري  :وتقرأ

و)حسننا الةعينن ( و)ععنننم  )هدننن  ادلدنةننن (( مشننارن  رئيسنن  1أرننرف  يف حنننانم ا علننن  ) :(5)رقممم 
 و)ادلساجد(.المقدع( و)مشارن  السةيا( 

و)احلرجن  ينَت ادلسنمةرة( و)ادلسنمةرة ( حاالت )التدارث العام ( 1ورك ت يف الرعان  عل  ):(3)رقم 
 ( جلان :1م  خالل )(  وقدم  الرعان  مدقماً( )ادلسمةرة ادلسميرة

الةدعينن (  إضنناف  إىل )السننت  ادلالئننم( )القنندارئ( و)المنندخ  السننرن ( و)اخلنندمات :نفسممو (3)رقممم 
 ادلساعل  يف اإلغلارات/ أو أتثيث  / أو ترميي  : الست  / أو لألسر ادلسمةرة 

( جدائ  للميي  اإلعاري )مةاطةي ( دبةقةن  ادلدنةن  ادلةندرة  1وأتهل  جبدارة لليةافس  عل  ):(3)رقم 
 و)زللي ( عاخ  ادليلت  العربي  السعدعن   و)إقلييي ( ضي  عول اخللي   و)عولي ( عربياً أو عادلياً.

 .( سةدايً 7222وأهل  ):(9)رقم 
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 :الع ارة التالية يفحددت  :اجلمعيةقيم ب و اثلثا: آدا
 (والشسافي ) (اإلتةان):شعارىا  (وإبداع) (ابحمساب)تعم :   (مباعرة( )فرق عي )حنن: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العمل 

 الجامعي

 املتادرة

 االحتساب

 اإلةداع

 اإلتقان

 الشفافية
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 )فرل عم (:

 اجليعي  أهدا  لمحةيق اجليي  م  والمتام  المعاونو  اجلياعبونةريد هبا أن م  قيم اجليعي  العي  
 .اآلخرن  تةب   و واالحًتام المةدنر  و المسدنض ضيةي  مث    ونظ ر عةد المقبيق قيمورؤنم ا

 )ومن تط يقاهتا( لكافة أصحاب ادلصلحة:

 معية  اهدا  عي  جلان اجليعي  تتّدن أن. 

 (. عاملدن - قياعات)  السئات م  لعدع عورن  اجمياعات اجليعي  تعةد أن ... 

 اجليعي  برام  بعض تةدمي يف خارجي  كداعر تشًتك أن. 

 اجليعي  هد  ػلةةدن مسمداي م اخمال  عل  أهنم العاملدن نشعر أن. 

 مة ا لالسمساعة اآلليات وتن    ولدائح ا برارل ا تقدنر عل  في ا العاملُت اجليعي  إعارة تشارك أن. 

 ولغَته ل  ادلةدم  اخلدم  يف ادلسمسيد نشارك أن. 

 اجليعي  خدمات تةدمي يف وبرام  وسائ  ادلسمسيد نةًتح أن. 

 اجليعي  أنشق  م  أكثر أو نشاط يف آخرن  رركا  م  الشرنت نعي  أن. 

 بية م ااعوار وتدزن  ادلشاهب  او ادلشًتك  اخلدمات يف بية م فييا الشركا  م  نةسق ن أ. 

 مشارنع  يف يَته مشارك  عل  الداعم ندافق أن. 
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 )م ادرة(:

 اجليعي  أهدا  ربةيق رأهنا م  اليت ااعيال يف وادلسارع  البد ونةريد هبا أن م  قيم اجليعي  
 .االنميا   و ادلسؤولي   و الشةاع    و احلياسضيةي  مث  ونظ ر عةد المقبيق قيم   وخدما ا

 :لكافة أصحاب ادلصلحة )ومن تط يقاهتا(

 احلاج  عةد ممداجداً  العام  نتدن أن. 

 بساعلي  اانشق  يف ونشارك  العيلي  وأساليب  أفتاره بعرض العام  نباعر أن. 

 اجليعي  عي  رلال يف ادلباعرات عل  العاملُت اجليعي  تشّة  أن. 

 العاملُت لدى الدظيسب الرض  معانَت وربةيق العاملُت حاجات تليس إىل اجليعي  تباعر أن. 

 وتشّةع م ادلسمسيدن  دلباعرات وبرام  قةدات اجليعي  تسمح أن. 

 وق  أق  يف اجليعي  أنشق  ععم عل  والةاعرن  ادلةاسبُت للداعيُت اجليعي  تري  أن. 

 ادلسمحةُت إىل واإلرراع الدالل  إىل ادلسمسيد  نباعر أن. 

 ل  تةدم اليت اجليعي  برام  يف ادلشارك  إىل ادلسمسيد نباعر أن. 

 (.الشراك  رلال حسب) اجليعي  يف العي  تقدنر يف الشرنت نباعر أن 

 اجليعي  تداج  اليت الريعدابت ت لي  يف الشرنت نباعر أن. 

 إلي  ادلةدم  ادلشارن  عل  الرع يف الداعم نباعر أن. 

 ورسالم ا اجليعي  رؤن  حسب للةيعي  جدندة مشارن  تةدمي يف الداعم نشارك أن. 

 الدعم عيلي  تعيق اليت ادلشاك  بعض ح  يف الداعم نباعر أن. 

 

 



 

 24من  14الصفحة 
 

 

 )ابحتساب(:

 الدج  عل  أعيال م  ب  نةدم فييا ابمدا  ت م  ااجر طلبونةريد هبا أن م  قيم اجليعي  
 .الرياو  ادلسؤولي و  اامان و  اإلخالصو  الب لضيةي  مث  ونظ ر عةد المقبيق قيم   ااكي 

 )ومن تط يقاهتا( لكافة أصحاب ادلصلحة:

 ت عةد ػلمسب  صاحل عي  عيل  أن العام  نسمشعر أن . 

 العي  ساعات فدق ال ائد الدق  العام  ػلمسب أن. 

 وم ارات  إمتاانت  تقدنر يف ااجر العام  ػلمسب أن. 

 اجليعي  هبا تةدم اليت الا أوج  مجي  يف لليةمي  خدم  م  ب  نةدم ما العام  ػلمسب أن. 

 ادلسأل  ع  والتف والمعسف الريا يف ػلمسب أن . 

 تتثّر عون احلاج  ذكر يف ػلمسب أن . 

 االحمياج أه  م  يَته عل  الدالل  يف ػلمسب أن  .  

 اخلاة تةدمي يف ػلمسب أن . 

 اجليعي  خلدم  إمتانيات  كاف  تسخَت يف ػلمسب أن . 

 اجليعي  انشق  مدائي  فرص صة  يف ػلمسب أن. 

 والب ل الةسة  يف ػلمسب أن . 

 علي ا والدالل  للةيعي  المسدنق يف ػلمسب أن . 

 والمدجي  الةريح ب ل يف ػلمسب أن. 

 ااخقا  نشر وعدم اخلَتي العي  مسع  عل  احلساظ يف ػلمسب أن . 
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 )وإبدام(:

  وخدما ا ابجليعي  ادلمعلة  ااعيال أعا  يف ادلسمير والمقدنر المةدندونةريد هبا أن م  قيم اجليعي  
 .واالطالع البحثو  ااصال و  ادلرون   و لقالق : اضيةي  مث ونظ ر عةد المقبيق قيم 

 ادلصلحة:)ومن تط يقاهتا( لكافة أصحاب 

 لدى اإلبداعب المستَت م ارات وتةيب   عاملي ا م  اإلبداعي  اافتار جلي  آلي  اجليعي  تن  أن 
 .العاملُت

 العاملُت وميدل قدرات م  اجليعي  تسمسيد أن. 

 لةسس  ادلسمسيد لمأهي  االبداعي  القرق اجليعي  تةمةب أن. 

 أهداف م ربةيق لس دل  للشركا  إبداعي  أعوات اجليعي  تةدم أن . 

 الداعيُت طيدحات ربةق إبداعي  مشارن  اجليعي   ّب  أن. 

 وتقدنرها اخلدمات تةدمي يف جدندة أفتار   بقرح ادلسمسيد نساهم أن. 

 اجليعي  م  الشراك  تسعي  يف إبداعي  برام  الشرنت نةّدم أن. 

 ععي  عةد ادلشروع أثر م  تعظّم إبداعي  بقرق الداعم نساهم أن. 
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 )اإلتقان(:

 ج د و ق  احملدع الدق  يف اامث  الدج  عل  اباعيال الةيامونةريد هبا أن م  قيم اجليعي  
 .اجلدعةو  ال اتي  الرقاب و  ادلسمير المحسُت  ونظ ر عةد المقبيق قيم ضيةي  مث  المةظيم وتتلس 

 )ومن تط يقاهتا( لكافة أصحاب ادلصلحة:

 ادلقلدب  اجلدعة معانَت حسب وم ام م  عياذلم العاملدن نلم م أن. 

 وجدعة دب ةي  اخلدم  تةدمي عل  تساعد اليت احلدنث  المةةيات م  اجليعي  تسمسيد أن. 

 هداف اأ ؼلدم ودبا عالي  دب ارة الشراك  بةدع اجليعي  تةّس  أن. 

 الترمي العيش لمحةيق ل  تةدم اليت اخلدمات ادلسمسيد ندظف أن . 

 ادلعماة اجلدعة معانَت وفق اجليعي  م  علي ا ادلمسق الاام  الشرنت نةس  أن. 

 وااصلح لألنس  ععي  الداعم ندج  أن. 

 علي ا ادلمسق احملدعة واانشق  ادلخريص الدق  يف ابلدعم الداعم نمةيد أن . 
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 )اليفافية(:

 ؼلري  فييا أحد لت  وادلعلدمات البياانت ع  دبسؤولي  اإلفرياح ونةريد هبا أن م  قيم اجليعي 
  .الدقّ   ادلدضدعي   اامان   الدضدح  الريدقضيةي  مث  ونظ ر عةد المقبيق قيم 

 )ومن تط يقاهتا( لكافة أصحاب ادلصلحة:

 وواجبات حةدق م  علي  وما   ومسمحةات  حةدق  ع  للعام  اجليعي  إعارة تخسرِيح أن. 

 الرأي وحرن  البّةا  الةةد لمةب  مةاسب  بيئ  اجليعي  تدفر أن. 

 مدجدعة يَت وعدع وعون   بداقعي  ادلسمسيد حاج  حسب اخلدم  اجليعي   تةدم أن. 

 ك  زبص اليت واانظي  واللدائح ادلشارن  وتةارنر السةي  ابلمةارنر والداعيُت الشركا  اجليعي  ت وع أن 
 .إلي ا احلاج  أو طلب ا عةد ووضدح رسافي  بت  فئ 

 ارًتاط  حسب ععي  يف الداعم ريب  اجليعي  ربةق أن. 

 وأمان  صدق بت   ادلعلدم  ادلسمسيد ػلدع أن. 

 دلساعدت  الباحث ػلماج  ما ك  بمةدمي نباعر أن. 

 الشراك  حدوع يف اجليعي  وقيم مباعئ حسب اخلدم  الشرنت نةّدم أن. 

 اجليعي  تسيد أن ؽلت  اليت اإلمتاانت كاف  الشرنت نةدم أن. 

 هبا ونلم مدن  اإلعالمي  قةدا م عا الدعم يف اسًتاتيةيا م ع  الداعيدن نخسرِيح أن. 

 ااسباب بيان م  عدم  م  الدعم تةدمي إمتاني  يف بشسافي  الداعم نمداص  أن. 
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 على النحو التايل:( حماور ايرتاتيوية، 1: خلصس النتا إ وادلناقيات يف حتد د )رابعا  
 :حمور الرعا ة: 9

احملدر عل  تقدنر عيليات البحث والمسةي   وعراس  معاعل  ادلدازن  ونمم العي  يف ه ا 
ادلعميدة يف ظلدذج المسةي  السابق  واالسمساعة م  البداابت اإللتًتوني  الرمسي  يف عيلي  البحث 
والمسةي   واسمةقاب ادلمخريريُت يف رلال البحث االجمياعب  م  تقدنر م ارات الباحثُت 

 / أو مسمةرة(. حرج البحث إىل حالمُت: ) احلاليُت  وتةسيم نمائ 
هب احلاالت اليت تتدن رب  أتثَت ظر  حرج كانةقاع الت راب   أو  (ابحلرج )ونةريد 

  أو )طدارئ عام (فةدان ادلأوى  أو احلاالت ادلرضي  القارئ  وضلدها  وتةسيي ا إىل حاالت 
 .)حاالت فرعن (
اليت تتدن في ا ااسرة آمة  يف ستة ا ون دعها بعض المدقعات  (ابحلاالت ادلسمةرة)ونةريد 

سري  الميار  أو الم دند ابلقرع م  ادلة ل  أو ضلدها  وؽلت  تةسي ا إىل بادلسمةبلي   كاإلن ار 
 .كرب تسرن    وأالعالج  وأكسدة  وأربماج لدعم معُت كسل  ي ائي   مؤقم (مسمةرة )

لست  وضعف الدخ  والعدز ا تعاا م  إرتاليات مسميرة يف ف ب اليت  (سمةرةادل)وأما 
 أو إعاق  وضلدها.فةدان العائ  الدائم بسبب 

يف  وتةدم اجليعي  رعانم ا ذلم م  خالل )جلان القدارئ( للتدارث العام  وتشت  يف حية ا
م  احلاالت المعام  نمم   يف حُت  حاالت احلرج  السرعنل  وجلان )المدخ  السرن ( لفروع اجليعي 

 .ادلسمةرة مؤقماً عا المسدنق خلدمات السل  الغ ائي  والتسدة والعالج وتسرن  الترابت
دلساعل  ابوترك  اجليعي  يف رعانم ا للحاالت ادلسمةرة ادلسميرة وادلسةل  يف كشد  اجليعي  

ي م  حاج   أو عع  أو أتثيث ا إن كان  يفادلم الت  يف أتمُت الست  ادلالئم ذلم   أو ترميم مةازذلم
 .يف نسب  م  اإلغلارات احلال 

 وشعار ى ه احملور حنن يف مجعية مستودم ادلد نة ادلنورة اخلري 
 ()ندعم اتكتفاء وت نوطن اتحتياج                     
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 :حمور التأىي : 2

وال ي نةدم عل  )إكمسا ( االسًتاتيةب للمأهي  اانم  الونمم العي  يف ه ا احملدر عل  تةسي  
إنشا  وحدات ممخريري  للمأهي  يف كاف  فروع اجليعي  تةدم ك  وحدة حبرير كاف  بياانت أفراع 

 ااسر ادلسةل  يف كشدفات اجليعي  واليت ؽلت  اسم داف م ابلمأهي .

ااسر ادلسةل  لدن م وفةًا لإلمتاانت والظرو  لمأهي  ونتلف ك  فرع إبعداع خق  
ةقة  معية   م  تةدمي الاانم  عدعًا م  اخليارات ادلمةدع  للاام  واانشق  اخلاص  بت  فرع يف م

 المأهيلي  نمعلق بعن ا ابلشباب واآلخر ابلسميات.

ك  ذلت نمم عا ظلاذج معميدة مسبة  نمم المدرنب عل  تعبئم ا عورايً  م  ممابع  عيليات 
 المةسي  السعلي  وتةدؽل ا.

بشراكات فاعل  لدعم برام  وانشق  المأهي  ماعايً أو م  خالل  أضاف  إىل ععم زلدر المأهي 
 تةدمي فرص المدرنب والمدظيف ويَتها.

ونمني  ه ا احملدر أننًا تقبيق مس دم المأهي  المةيدي ال ي نساعد السر عل  اسمدام  
الدخ  ادلاي وتقدره م  خالل مشارن  صغَتة ومبمترة تميي  ابلمةاسب م  وض  ااسرة ادلسم دف  

وزلدوعن   ااماناالجمياعب والةييب  وس دل  المعلم والمدرنب والمةسي   م  عرج  عالي  م  
 .خاطرادل

 وشعار ى ه احملور حنن يف مجعية مستودم ادلد نة ادلنورة اخلري 
 (وجاة ال احثني عن التنمية)                     
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 : حضانتنا إشرافية(حمور احلضانة ): 4

الًتكي  يف نشر اخلاات ادليداني  لدى اجليعي  عل  مداصل  ونمم العي  يف ه ا احملدر عل  
لليشارن  ادلةبثة  م  اجليعي  كادلشروع هدن  ادلدنة  وحسا الةعي  ومشارن  السةيا  اإلررايف ادلعريف 

 وادلساعل  يف ذب ي  ادلساجد.

م  الًتكي  يف السًتة االسًتاتيةي  ادلةبل  عل  ععم اسمةاللي  مشروع هدن  ادلدنة  وحسا 
 إلعاري وادلاي يف مجعيات مسمةل .الةعي  لالسمةالل ا

السةيا وادلساجد والمقدع ضي  ادلباعرات واخلدمات االجمياعي  م  ربدن  وإعراج مشارن  
 مشروع مرية  ادلياه حملدر االسمدام  ادلالي  والعالقات.

 وشعار ى ه احملور حنن يف مجعية مستودم ادلد نة ادلنورة اخلري 
 (حضانتنا إشرافية)                           

 

  : حمور التطوم: 3

تسعي  رلاالت المقدع واسمةقاع ادلمقدعُت م  كاف  ررائح  يف ه ا احملدر عل ونمم العي  
اجملمي  وإاتح  السرص  ذلم لمةدمي ما لدن م م  خاات وخدمات للعي  اخلَتي واالجمياعب عا 

 فرص تقدعي  عام  تسم د  أنداع ادلمقدعُت.

اصحاب اخلاات وادلعار  م  الًتكي  عل  بةا  ظلاذج ندعي  م  المقدع االحًتايف ادلخريص 
 .جملمي  لليساعل  يف العي  اخلَتيواإلصلازات الةدعي  يف ا

ج  ذلت سيمم م  خالل وحدات ممخريري  إلعارة المقدع وادلمقدعُت يف فروع اجليعي  
 ومشارنع ا.
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 :اتيتدامة ادلالية والعالقات(حمور ) :5

االسمدام  ادلالي  اليت تغقب ادلي اني  الًتكي  عل  ربةيق ونمم العي  يف ه ا احملدر عل  
 المشغيلي  للةيعي  عا حس  إعارة ااوقا  وادلشارن  االسمثيارن  وأعل ا مرية  ادلياه.

إضاف  إىل تسعي  نشر مةمةات اجليعي  اخلَتن  عا المقبيةات اإللتًتوني  ادلمقدرة وبرام  
 الرعدن  والمأهيلي  ومي انيم ا المشغيلي .اإلعالم والعالقات العام  لدعم برام  وأنشق  اجليعي  

 

   :حمور القيادة اإلدار ة وادلالية: 1

نمعلق ه ا احملدر االسًتاتيةب ابلةياعة اإلعارن  وادلالي  للةيعي  م  خالل اجلدعة يف إعارة ادلدارع 

ادلدارع ادلالي  يف ربةيق رسال   وضبط اسمةبال وصر واخلاات العيلي   وتدطية ا البشرن  واسمةقاب التداعر

وربةيق اجلدعة يف إعارة وممابع  اخلق   وتقبيق برام  المحسي  السعال والشسا  ذلم  اجليعي  ورؤنم ا 

 االسًتاتيةي  والمةسي ن  للةيعي .
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 على النحو التايل:ا ، ر يسا  ىدف( 29بتحد د ): خلصس النتا إ وادلناقيات رابعا  
 ( أىداف ر يسة ىل:3)ندعم اتكتفاء وت نوطن اتحتياج(: و تضمن ): حمور الرعا ة 9

تقنني عمليات ال حث والتسوي  وفق احلاتت إما ]حرجة[: )طوارئ عامة(/ )حاتت / 9
 (9)م ( ياعة.72%(، خالل )966فرد ة( أو ]مستقرة[: )مؤقتة(/ )مستمرة( جبودة )

عددا  من متابعة ، ينوات اخلطة اتيرتاتيويةحتقيق ى ا اذلدف الر يس خالل العم  يف و تطل  
 ادلؤشرات اتيرتاتيوية على النحو التايل:

 ررح ادلؤرر ادلؤررات االسًتاتيةي  ت
 ادلسم د  حسب السًتات

0202 0207 0200 0204 0201 

نسب  ااسر احملدث  إىل إمجاي  (7-7)ع
 ااسر ادلعلة 

عدع ااسر احملدث بياان ا 
ااسر ادلعلة  ميدانيا م  

 إعالميا
 10 أايم 1 أايم 1 أايم 6 أايم 1

 ساع 

نسب  ااسر ادلسةل  إىل إمجاي  (0-7)ع
 ااسر احملدث 

عدع ااسر ادلسة  بياان ا 
 10 أايم 1 أايم 1 أايم 6 أايم 1 يف برانم  الرعان  اإللتًتوا

 ساع 
 ونمقلب عدع م  ادلباعرات  مة ا:

 ااسر ادلسةل  يف ك  فرع ضي  بداب  الرعان  االلتًتوني .المأكد م  تسةي  كاف  كشدفات  ●
 جدول  عيليات ربدنث البحث لألسر ادلسةل  واجلدندة. ●
 ادلماح . الرمسي  تةسي  عيليات البحث ادليداا واالسمساعة م  البياانت اإللتًتوني  ●
و)مسمةرة( وهب ااسرة اآلمة  يف   أتثَت ظر  حرجتتدن رب  ( حرج )فرز احلاالت ادلبحدث  إىل  ●

 .ادلشتل  ستة ا ولت  ن دعها بعض المدقعات ادلسمةبلي 
 .تباررها جلان المدخ  السرن  و)خاص (تباررها جلان القدارئ   تةسيم احلرج  إىل )عام ( ●
واحدة عون جدول  احلاالت اليت نمم ازباذ قرار بدعي ا مرة هبا نةريد و تةسيم ادلسمةرة إىل )مؤقم (  ●

احلاالت اليت نمم ازباذ قرار بدعي ا فييا نةريد ابدلسمةرة   بداحد أو أكثر م  )اخلدمات الةدعي (
 عوراي  حد اخلدمات الةدعي  م  ربدنل ا خلدم  الست  ادلدائم.

 اسمةقاب الباحثُت االجمياعيُت وتقدنر وتةيي  م ار م.  ●
 عان  .ات الدورن  بُت مسؤوي الر عةد االجمياع ●



 

 24من  41الصفحة 
 

 

 حتسني عمليات الفرل ادليدانية للتدخ  السر   للحاتت احلرجة )الطوارئ العامة(/ 2
 (2)م ( ياعة عم .23و)احلاتت الفرد ة(، لنقلاا لاليتقرار خالل )

عددا  من متابعة ، حتقيق ى ا اذلدف الر يس خالل ينوات اخلطة اتيرتاتيويةالعم  يف و تطل  
 على النحو التايل:ادلؤشرات اتيرتاتيوية 

 ررح ادلؤرر ادلؤررات االسًتاتيةي  ت
 ادلسم د  حسب السًتات

0202 0207 0200 0204 0201 

 (7-0)ع
نسب  احلاالت احلرج  اليت مت 

ساع  إىل  01خدمم ا خالل 
 إمجاي احلاالت احلرج  ادلسم دف 

عدع ااسر اليت مت نةل ا م  
احلال  احلرج  إىل االسمةرار 

 ساع  01خالل 
62% 12% 12% 82% 722% 

 ونمقلب عدع م  ادلباعرات  مة ا:
 رف  مسمدى المدقعات يف حاالت المغَتات ادلةاخي  والبيئ  مث  السيدل وال الزل حسظةا ت. ●
 ادلمخ ة يف تتدن  جلان القدارئ حال احلاج  ذلا.اإلجرا ات تةةُت  ●
 ادلسمدععات نسأل ت السالم  للةيي .أتمُت قدر مةاسب م  المة ي ات كاخليام يف  ●
 المةسيق م  اجل ات ادلشارك  يف مباررة القدارئ.رف  مسمدى  ●
 االطالع الدوري عل  المةارب الةاجح  يف مباررة القدارئ واإلفاعة مة ا. ●
 .وع تبارر احلاالت السرعن  احلرج لمدخ  السرن  يف كاف  السر اتتدن  فرق  ●
 السرن  لمةةُت وذبدند عيل ا ادليداا. وض  مة ةي  عي  لسرق المدخ  ●
 تدرنب أعنا  السرق ادليداني  للةان المدخ  السرن  ميدانياً بشت  عوري. ●
 أتمُت مي اني  مةاسب  لدعم عيليات المدخ  السرن  والمسدنق الةشط ذلا. ●
 اسمقاب ادلمقدعُت ااكسا  لليشارك  ادليداني  يف حاالت المدخ  السرن . ●
 رج  بعد أتمُت اسمةرارها إىل البحث رلدعاً لمحدند ندع الرعان  ادلةدم  ذلا.إحال  احلال  احل ●
 يف البداب  اإللتًتوني  للرعان  لمسةي  احلاالت احلرج  وإعداع اإلحريائيات ذلا.تدرُت أنةدن   ●

  



 

 24من  44الصفحة 
 

 

التأثيث/ دعم اإلجيارات(  الرتميم/ مشول خدمات الرعا ة األيايية أو واحد مناا )التسكني// 4
 (4)م %.86لألير ادلسولة يف اجلمعية )حالة مستقرة ومستمرة( بغا ة تص  إىل 

عددا  من متابعة ، حتقيق ى ا اذلدف الر يس خالل ينوات اخلطة اتيرتاتيويةالعم  يف و تطل  
 ادلؤشرات اتيرتاتيوية على النحو التايل:

 ررح ادلؤرر ادلؤررات االسًتاتيةي  ت
 ادلسم د  حسب السًتات

0202 0207 0200 0204 0201 

 (7-4)ع
نسب  ااسر ادلسم دف  بداحدة أو 
أكثر م  خدمات الرعان  ااساسي  

 إىل إمجاي احلاالت ادلسمةرة

عدع ااسر ادلسمةرة اليت 
خدم   حد خدمات 

أو  الًتميمأو  المستُت
 ععم اإلغلاراتأو  المأثيث

4% 1% 42% 62% 12% 

 مة ا:ونمقلب عدع م  ادلباعرات  
  ال ي ػلد م  حاج  ااسر السةَتة.عل  خدمات الست  ادلالئم ادلسمير الًتكي   ●
 عةد رراكات فاعل  م  اجل ات ذات العالق  يف مشارن  اإلستان. ●
 وض  مة ةي  زلتي  دلشارن  اإلستان يف اجليعي  وفروع ا. ●
 المدقيق وادلراجع  الةاندني  لعةدع اإلستان قب  اعمياعها. ●
 واذلةدسي .  للمقدع االحًتايف لليتاتب االسمشارن  والةاندنيتدرُت فرص  ●
 :تريةيف ااسر ادلسةل  حسب االحمياج خلدمات الرعان  ااساسي  اارب  ●

o (دل  تةقبق علي م الشروط الممالك مساك .المستُت ) 
o (دل  ؽللتدن مساك  مم الت .الًتميم ) 
o (دل  ؽللتدن مساك  جيدة وربماج إىل أتثيث.المأثيث ) 
o (اإلغلارات ععم) .دل  ال نةدرجدن رب  أي رب  شل  سبق 

 .ئماللدعم الست  ادلسلريريات ال كاة والرعان  يف السروع نسب  م  مابع  صر  م ●
 الدراس  وادلةاقش  حدل مةمةات اإلستان المةيدي لالسمساعة مة ا. ●
 االطالع عل  المةارب الةاجح  إقليياً وعادلياً يف اإلستان واإلفاعة مة ا. ●

التسو ق الفعال لدعم اخلدمات األرب  )للحاتت ادلستقرة مؤقتا ( وتيم  )السلة الغ ا ية/ / 3
 (3)م %.75الكسوة/ العالج/ تفر إ الكرابت(  أو أحدىا، بغا ة تص  إىل 



 

 24من  43الصفحة 
 

 

عددا  من متابعة ، حتقيق ى ا اذلدف الر يس خالل ينوات اخلطة اتيرتاتيويةالعم  يف و تطل  
 اتيرتاتيوية على النحو التايل:ادلؤشرات 

 ررح ادلؤرر ادلؤررات االسًتاتيةي  ت
 ادلسم د  حسب السًتات

0202 0207 0200 0204 0201 

 (7-1)ع
نسب  ااسر ادلسم دف  بداحدة أو 
أكثر م  خدمات الرعان  اارب  إىل 

 إمجاي احلاالت ادلؤقم 

عدع ااسر ادلسمةرة اليت 
خدم   حد خدمات 

أو  التسدةأو  الغ ائي  السل 
 تسرن  الترابت أو العالج

02% 01% 12% 62% 11% 

 ونمقلب عدع م  ادلباعرات  مة ا:
 االسميرار يف ععم ااسر ادلسمةرة ابخلدمات الةدعي  اارب . ●
 ابلمةسيق م  العالقات العام  واإلعالم.االعمياع عل  المسدنق للخدمات الةدعي   ●
 .لمأمية ا إال فييا ندرعدم اعمياع صر  ادلبالغ ادلالي   ●
 .هي  أللم تدجي  االًتكي  يف تدزن  اخلدمات عل  احلاالت ااكثر حاج  م   ●
 كاف  مةمةات اإلطعام اخلَتن  يف اجليعي .لسل  الغ ائي  أتمُت مرياعر ادلا   و تشي  خدم  ا ●
 .إلعارة الرئيس   وفروع اجليعي ع زكاة السقر يف اتةسي  مشرو تشي  السل  الغ ائي   ●
 تشي  خدم  التسدة كاف  مةمةات التسدة اخلَتن  )ادلدرسي  والشما  والعيدن (. ●
 لةة  ادلداساة )أسر ادلرض (. ك  تشي  خدم  العالج كاف  ادلةمةات اخلَتن  الريحي  ●
لةة  الغائب )أسر السةةا  كتشي  خدم  تسرن  الترابت كاف  أنشق  وبرام  الرعان  السابة    ●

 .جلة  اذلدااي والمشةي   و جلة  برند ادلدعة  جلة  اإلصلاز )احلةدق وادل ااي احلتدمي (  و (وادلدمةُت
 ربليل ا.تةسي  اسمبان  السمقالع رضا ادلسمسيدن  و  ●
 تقدنر العي  إبعارة اخلدمات والماعات العيةي  وصاالت التسدة. ●
 وصيانم ا وتسةيل ا إلتًتونياً. رف  مسمدى العةان  ابدلركبات ●

  



 

 24من  42الصفحة 
 

 

 ( أىداف ر يسة ىل:3: و تضمن )(حمور التأىي  )وجاة ال احث عن التنمية: 2

 (9)ت .%85بناء وحدات أتىيلية متخصصة ابلفروم جبودة تص  إىل / 5
عددا  من متابعة ، حتقيق ى ا اذلدف الر يس خالل ينوات اخلطة اتيرتاتيويةالعم  يف و تطل  

 ادلؤشرات اتيرتاتيوية على النحو التايل:

 ررح ادلؤرر ادلؤررات االسًتاتيةي  ت
 ادلسم د  حسب السًتات

0202 0207 0200 0204 0201 

عدع السروع اليت فعل  وحدات  (7-7)ت
 المأهي  في ا

عدع السروع اليت أسس  
 71 70 72 1 6 وحدات المأهي  إعاراي 

وحدات المأهي  نسب  جدعة تشغي   (0-7)ت
 ادلسعل 

نسب  جدعة تسعي  وحدات 
 %11 %12 %11 %12 %61 المأهي  ميدانيا

 ونمقلب عدع م  ادلباعرات  مة ا:
 ممابع  ربدنث قاعدة بياانت ااسر إلتًتونياً. ●
 اسمةقاب التسا ات يف رلال المأهي  والمةيي . ●
 .يف المأهي  تقدنر وتةيي  م ارات العاملُت ●
 لليعرف  حدل ذبارب المأهي  الةاجح  واإلفاعة مة ا.بةا  مرياعر  ●
 عةد لةا ات وورش عي  عورن  بُت مةسديب المأهي . ●
 .إنشا  قاعدة بياانت لسدق العي  ●
 .االسمساعة مة او ليشارن  ادلسم دف  لالمسدنق  ●
 إعداع الدراسات حدل مسمةدات سدق العي  والمأهي . ●
 مأهي  والمشاور البةا  مع م.اسمنافات ذو اخلاات والتسا ة يف رلال ال ●
 تةسي  ال ايرات ادليداني  لدحدات المأهي  وتةدؽل ا. ●

  



 

 24من  45الصفحة 
 

 

 (2)ت %.85اتيرتاتيول للتأىي ، بنس ة تص  إىل  اكتفاءجناح خطة برانمإ / 1
عددا  من متابعة ، حتقيق ى ا اذلدف الر يس خالل ينوات اخلطة اتيرتاتيويةالعم  يف و تطل  

 اتيرتاتيوية على النحو التايل:ادلؤشرات 

 ررح ادلؤرر ادلؤررات االسًتاتيةي  ت
 ادلسم د  حسب السًتات

0202 0207 0200 0204 0201 

عدع ادلسم دفُت دبسارات برانم   (7-0)ت
 اكمسا  االسًتاتيةب

فرعاً  022اسم دا  
 حد مسارات برانم  

 اكمسا  الثالث 
111 022 022 022 022 

احلاصلُت عل  وظيس  ال نة   عدع (0-0)ت
 رايل ر راي 4222عخل ا ع  

عدع م  مت تدظيس م إىل 
 %11 %11 %61 %11 %12 عدع ادلسم دفُت ابلمدرنب

 ونمقلب عدع م  ادلباعرات  مة ا:
 .عةد ورش حدل ررح برانم  اكمسا  لتاف  السروع ●
 المعام  م  الةياذج ادلعمدة يف الاانم .عل  ادلسمير المدرنب  ●
 .اسر ابلسروعت اائيإحرياذج اتعبئ  وربدنث ظل ●
 الةياذج للخقط المةسي ن  السةدن .مابع  تعبئ  م ●
 .وض  خق  خاص  اهدا  ك  فرع حسب السرص واالمتانيات  وممابع  تةسي ها ●
 .ك  فرع وفق اخلق  اخلاص  بت  فرعحرير وتدزن  اافراع ادلسم دفُت ابلمأهي  يف   ●
 .  وفق اخلق  اخلاص  بت  فرعأهي  م  ااسر ادلسم دف  د  ابلمربةيق العدع ادلسم ●
 .عورايً  رف  المةرنر ع  ربةق مؤررات خق  المأهي  وفق خق  ك  فرع ●

  



 

 24من  46الصفحة 
 

 

 (4)ت %.95متكني األير ادلستادفة بربانمإ )التأىي  التنموي( بنس ة تص  إىل / 7
عددا  من متابعة ، اتيرتاتيويةحتقيق ى ا اذلدف الر يس خالل ينوات اخلطة العم  يف و تطل  

 ادلؤشرات اتيرتاتيوية على النحو التايل:

 ررح ادلؤرر ادلؤررات االسًتاتيةي  ت
 ادلسم د  حسب السًتات

0202 0207 0200 0204 0201 

عدع ااسر ادلسم دف  دبسار  (7-4)ت
 المأهي  المةيدي

عدع ااسر ادلؤهل  تةيداي 
إىل عدع ااسر  

 ابلمدرنبادلسم دف  
0% 4% 1% 72% 71% 

 ونمقلب عدع م  ادلباعرات  مة ا:
 نةريد ابلمأهي  المةيدي المأهي  الةدعب الةائم عل  أتمُت عخ  ماي نم اند لألسر ادلةمة . ●
م  أمثل  المأهي  المةيدي اممالك خقدط اإلنماج الريةاعي  البسيق  كريةاع  اجلدارب والعلب  ●

 وضلدها.والتاسات والمحف والمغليسات 
 مشارن  المأهي  المةيدي ادلسم دف  تلت اليت تمةاسب م  وض  ااسرة االجمياعب والةييب. ●
 مشارن  المأهي  المةيدي ادلسم دف  ذات المتلس  االقمرياعن  ادلةاسب  للدعم ادلاي. ●
 مشارن  المأهي  المةيدي ادلسم دف  تلت اليت تمريف بدرج  عالي  م  اام  والس دل . ●
 مأهي  المةيدي ادلسم دف  تلت اليت ال ربماج إىل مساحات كبَتة.مشارن  ال ●

  



 

 24من  47الصفحة 
 

 

 (3)ت .( شراكة فاعلة وداعمة ألىداف التأىي  ضمن برانمإ )إكتفاء(46حتقيق )/ 8
عددا  من متابعة ، حتقيق ى ا اذلدف الر يس خالل ينوات اخلطة اتيرتاتيويةالعم  يف و تطل  

 التايل:ادلؤشرات اتيرتاتيوية على النحو 

 ررح ادلؤرر ادلؤررات االسًتاتيةي  ت
 ادلسم د  حسب السًتات

0202 0207 0200 0204 0201 

عدع رراكات المأهي   عدع رراكات المأهي  ادلةس ة  (7-1)ت
 42 01 02 71 72 ادلةس ة

عدع الشراكات ادلسعل  إىل  نسب  تسعي  الشراكات ادلةس ة (0-1)ت
 %722 %81 %82 %11 %12 الشراكات ادلةس ة 

 ونمقلب عدع م  ادلباعرات  مة ا:
 المسدنق لاانم  اكمسا  والمأهي  المةيدي.االسميرار يف  ●
 ال ايرات ادليداني  لليؤسسات ادلاضل .تةسي   ●
 المسةي  اإللتًتوا للاانم  عا مةريات الدعم الدزاري واخلَتي الرمسب. ●
 والمسدنق لت  مةم  عل  حده.تةسيم الاانم  دلةمةات أتهيلي  بسيق   ●
 اسم دا  صغار الداعيُت لدعم الاانم . ●
 تس يالت  أو فرص تدرنبي   أو وظيسي  ويَتها. تةدن  رلاالت الدعم م  ععم ماعاي  أو ●

  



 

 24من  48الصفحة 
 

 

 ( أهدا  رئيس  هب:4ونمني  ): حضانتنا إشرافية(حمور احلضانة ): 4

خدمات إبداعية جد دة، ومتكني  (96تطو ر خدمات ميروم )ىد ة ادلد نة( وايتحداث )/ 9
 (9)م .%966ادليروم لاليتقالل ادلايل واإلداري كليا  بنس ة 

عددا  من متابعة ، حتقيق ى ا اذلدف الر يس خالل ينوات اخلطة اتيرتاتيويةالعم  يف و تطل  
 ادلؤشرات اتيرتاتيوية على النحو التايل:

 ررح ادلؤرر ادلؤررات االسًتاتيةي  ت
 حسب السًتاتادلسم د  

0202 0207 0200 0204 0201 

نسب  تةسي  خق  ادلشروع ادلعميدة  (7-7)م
 خدمات جدندة 72واسمحداث 

نسب  صلاح خق  مشروع 
 %82 %11 %12 %11 %12 هدن  ادلدنة  

نسب  تغقي  ادلي اني  المشغيلي   (0-7)م
 السةدن  لليشروع

نسب  إنراعات ادلشروع 
 %722 %81 %82 %11 %12 ادلالي  إىل ادلي اني  المشغيلي  

 ونمقلب عدع م  ادلباعرات  مة ا:
 .وض  خق  اسًتاتيةي  السمةالل مشروع هدن  ادلدنة  وازباذ اإلجرا ات ●
 التام .وض  خق  اسًتاتيةي  لمةيي  مدارع ادلشروع والدصدل لالكمسا   ●
 .العالقات العام تسعي  برام   ●
 .تسدنق برام  مشروع هدن  ادلدنة  ادلةدرة وزايرة الداعيُت ●
 .يان  ادلسمدععات وملحةا اص ●
 .هدن  ادلعميرن  خالل مدسم العيرةتةسي  برانم   ●
 .قار صائم خالل ر ر رمنان ادلباركتةسي  برانم  إف ●
 .اجل ات ادلاضل  واجل ات احلتدمي عةد الشراكات م   ●
 .حلدم اذلدي وااضاحب ةسي  برانم ت ●
 .سمةبال زكاة الميدر م  ادل ارعُتتةسي  برانم  ا ●

  



 

 24من  49الصفحة 
 

 

حتسني عمليات ميروم )حفظ النعمة( وتط يق خطتو اتيرتاتيوية، ومتكني ادليروم / 96
 (2)م%. 966لاليتقالل ادلايل واإلداري كليا  بنس ة 

عددا  من متابعة ، اتيرتاتيويةحتقيق ى ا اذلدف الر يس خالل ينوات اخلطة العم  يف و تطل  
 ادلؤشرات اتيرتاتيوية على النحو التايل:

 ررح ادلؤرر ادلؤررات االسًتاتيةي  ت
 ادلسم د  حسب السًتات

0202 0207 0200 0204 0201 

 (7-0)م
نسب  تةسي  خق  مشروع حسا 
الةعي  وتقدنر قدرات  ادليداني  

 واإلعالمي  والمسدنةي  

مشروع نسب  صلاح خق  
حسا الةعي  ومدى تقدنر 

 قدرات  المشغيلي 
12% 11% 12% 11% 82% 

نسب  تغقي  ادلي اني  المشغيلي   (0-0)م
 السةدن  لليشروع

نسب  إنراعات ادلشروع 
 %722 %81 %82 %11 %12 ادلالي  إىل ادلي اني  المشغيلي  

 ونمقلب عدع م  ادلباعرات  مة ا:
 .وع حسا الةعي  وازباذ اإلجرا اتمشر وض  خق  اسًتاتيةي  السمةالل  ●
 .شروع والدصدل لالكمسا  ادلرحلبوض  خق  اسًتاتيةي  لمةيي  مدارع ادل ●
 .زايعة عدع الدجبات ادلدزع  ندمياً م  االلم ام الريارم دبعانَت الريح  والسالم  ●
 .زن  فرق العي  واإلررا  ادليدااتد  ●
 .معانَت جدعة ادلداع ادلسمخدم ق مابع  الرييان  والةظاف  لليبٌت  وتقبيم ●
 .ضي  الاانم  اإللتًتوا ممابع  الرييان  ادلركبات وأتمية ا  وإعخال بياان ا ●
 .ف يف ادلشروع  واسمةقاب التسا اتتقبيق نظامي  الدظائ ●
 .بةا  رراكات رلميعي  ممةدع  ●
 .ةيي  الدعب اجملميعب حلسا الةعي ت ●
 .حدسب  أعيال ادلشروع ●
 .رق ادلمقدعُتاسمةقاب وتشغي  ف ●

  



 

 24من  31الصفحة 
 

 

دعم ادل ادرات واخلدمات اتجتماعية وتقدمي ادلساندة العينية وادلعنو ة واإلدار ة لنواحاا / 99
 (4)م ( م ادرات وخدمات نوعية.4بغا ة تص  إىل )

عددا  من متابعة ، حتقيق ى ا اذلدف الر يس خالل ينوات اخلطة اتيرتاتيويةالعم  يف و تطل  
 اتيرتاتيوية على النحو التايل:ادلؤشرات 

 ررح ادلؤرر ادلؤررات االسًتاتيةي  ت
 ادلسم د  حسب السًتات

0202 0207 0200 0204 0201 

 (7-4)م
نسب  تقبيق اللدائح اذلةدسي  
الداخلي  ادلعميدة عل  ادلداق  

 اإلنشائي 

اعمياع اللدائح اذلةدسي  
الداخلي  ونسب  تقبية ا 
 عل  ادلشارن  اذلةدسي  

12% 11% 82% 81% 722% 

نسب  تقدنر وتةسي  مباعرات السةيا  (0-4)م
 يف احملقات والااعات

عراس  مباعرات السةيا 
 %722 %81 %82 %11 %12 وتقدنرها ونسب  تقبية ا

إلعارة  نسب  تغقي  ادلي اني  المشغيلي  (4-4)م
 السةيا

نسب  إنراعات إعارة السةيا 
 %722 %81 %82 %11 %12 إىل ادلي اني  المشغيلي  

نسب  تقبيق لدائح ادلساجد  (4-4)م
 ادلعميدة عل  ادلداق  اإلنشائي 

اعمياع لدائح ادلساجد 
ونسب  تقبية ا عل  
 ادلشارن  اإلنشائي 

12% 11% 82% 81% 722% 

 مة ا:ونمقلب عدع م  ادلباعرات  
 .تةارنر عورن  ع  تشغي  ادلرية  ابجليعي   وإعداع مشارن  السةياتةدمي  ●
 .إفقار صائمارن  ممابع  أعيال مشتةدمي و  ●
 .ممابع  برانم  محل  العيرة واحل تةدمي و  ●
 وممابع  ادلشارن  ادلمعلة  ابدلساجد. ميتةد  ●
 .دلمابع  أعا  خدم  اجملمي  في ا زايرات تسةدن  للسروعتةسي   ●
 .إقام  عورات تدرنبي  دلدرا  خدم  اجملمي  يف السروع ●
 إعداع تةارنر رامل  ع  ادلشارن  وادلباعرات. ●
 .رراكات م  اجل ات ذات االخمرياص وتسعيل ا ●

  



 

 24من  31الصفحة 
 

 

  ( أهدا  رئيس  هب:4ونمني  ) :)التطوم وادلتطوعني(حمور التطوم : 3

 (9)ط ( فرصة.266تستقط  ادلتطوعني بغا ة تص  إىل ) تدشني فرصة تطوعية متمي ة/ 92
عددا  من متابعة ، حتقيق ى ا اذلدف الر يس خالل ينوات اخلطة اتيرتاتيويةالعم  يف و تطل  

 ادلؤشرات اتيرتاتيوية على النحو التايل:
 ادلسم د  حسب السًتات ررح ادلؤرر ادلؤررات االسًتاتيةي  ت

0202 0207 0200 0204 0201 

عدع السرص المقدعي  اليت مت نشرها  (7-7)ط
 عا ادلةري  الدطةي  للمقدع

نشر احمياج اإلعارة 
والسروع لليمقدعُت م  
خالل مةري  رمسي  وفق 
 فرص تقدعي  زلدعة

01 12 722 712 022 

عدع ادلمقدعُت ادلشاركُت يف  (0-7)ط
 السرص المقدعي 

عدع ادلمقدعُت ادلمةدمُت 
خالل عل  السرص م  
 ادلةري  الرمسي 

12 722 022 422 122 

 ونمقلب عدع م  ادلباعرات  مة ا:
عقا  بال مةاب  "  وأن  آلخرن الدق  خلدم  ااقمقاع ج  ا م  العي  عل  نشر مس دم المقدع وأن  " ●

 .وخدم  م  عون ج ا 
واحلرص عل   الريب  يف خدم  اآلخرن  والسعب لةسع مالمأكيد عل  رروط المقدع واليت م  أعل ا   ●

 .ذلت وأن نتدن لدى اإلنسان مي  فقري أو متمسب ضلد خدم  اآلخرن  بال مةاب 
 .ادلعرف  اجليدة فييا سيةدم  م  خدم  وعقا  وأعا و  ●
 خدمات المقدع.عل  شلارس  وتقبيق والةدرة ادل ارة و  ●
 السابة . السرص المقدعي تةدمي وعراس  مشروع  ●
 .اجليعي تع ن  ثةاف  المقدع بُت إعارات  ●
 .لمقدعاباص  العي  اإللتًتوا اخلمةري  تقدنر  ●
 .تقدنر ملف احلداف  لليمقدعُت ●

  



 

 24من  34الصفحة 
 

 

 (2)ط ( منوذجا  تطوعيا  نوعيا .26دعم وتفعي  مفاوم التطوم اتحرتايف بغا ة تص  إىل )/ 94
عددا  من متابعة ، حتقيق ى ا اذلدف الر يس خالل ينوات اخلطة اتيرتاتيويةالعم  يف و تطل  

 ادلؤشرات اتيرتاتيوية على النحو التايل:
 ادلسم د  حسب السًتات ررح ادلؤرر ادلؤررات االسًتاتيةي  ت

0202 0207 0200 0204 0201 

عدع الةياذج ادلرييي  للسرص   (7-0)ط
 االحًتافي  المقدعي 

عدع ظلاذج فرص المقدع 
الةدعي   مث : ااطبا   
 احملامُت  متاتب اسمشارن 

1 72 71 71 02 

 ونمقلب عدع م  ادلباعرات  مة ا:
تقدع ذوي اخلاات ادلميي ة واإلصلازات الةدعي  جب   م  أوقا م لمةدمي نةريد ابلمقدع االحًتايف  ●

 خدمات تقدعي  ندعي  وخاص  للةيعي  ومةسدبي ا وأسرها ادلسةل .
الةاندني  واإلعارن   تريةيف ظلاذج المقدع االحًتايف حسب حاج  اجليعي  وأفراعها  كاالسمشارات ●

 واذلةدسي  والةظامي  وضلدها.
 السابة . االحًتايفتةدمي وعراس  ظلاذج المقدع  ●
 وض  احلداف  والمس يالت ل وي المخريريات الةاعرة والةدعي  للمقدع يف اجليعي . ●
 .لمقدعاباص  العي  اإللتًتوا اخلمةري  أنةدن  للمقدع االحًتايف ضي  تقدنر  ●

  



 

 24من  33الصفحة 
 

 

 (9)ط .%76تطوم متخصصة ابلفروم جبودة تص  إىل بناء وحدات / 93
عددا  من متابعة ، حتقيق ى ا اذلدف الر يس خالل ينوات اخلطة اتيرتاتيويةالعم  يف و تطل  

 ادلؤررات االسًتاتيةي  عل  الةحد الماي:

 ادلسم د  حسب السًتات ررح ادلؤرر ادلؤررات االسًتاتيةي  ت
0202 0207 0200 0204 0201 

 (7-4)ط
عدع الدحدات المقدعي  ادلسمتي  
أتسيس ا يف فروع اجليعي  وفق 

 معيار )إعام (

نمقلب أتسيس وحدات 
المقدع يف السروع  ن 

تتدن الدحدة مؤسس  وفق 
معيار مدحد للمقدع نسي  

 )إعام (

 72 فروع 1 فروع 1 فروع 4 -
 فروع

 ونمقلب عدع م  ادلباعرات  مة ا:
 رلال المقدع وإعارة ادلمقدعُت.اسمةقاب التسا ات يف  ●
 .تقدنر وتةيي  م ارات العاملُت يف المقدع ●
 بةا  مرياعر لليعرف  حدل ذبارب المقدع الةاجح  واإلفاعة مة ا. ●
 عةد لةا ات وورش عي  عورن  بُت مةسديب المقدع. ●
 للرايبُت يف المقدع.إنشا  قاعدة بياانت  ●
 لدعم السرص المقدعي .المسدنق  ●
 اجل ات اليت تدعم المقدع.عةد رراكات م   ●
 اسمنافات ذو اخلاات والتسا ة يف رلال المقدع والمشاور البةا  مع م. ●
 تةسي  ال ايرات ادليداني  لدحدات المقدع ابلسروع وتةدؽل ا. ●

  



 

 24من  32الصفحة 
 

 

  ( أهدا  رئيس  هب:1ونمني  ) :اتيتدامة ادلالية والعالقات(حمور ) :5

التيغيلية للومعية من إ رادات األوقاف % ينواي  من ادلي انية 95تغطية نس ة / 95
 (9)س .واتيتثمارات

عددا  من متابعة ، حتقيق ى ا اذلدف الر يس خالل ينوات اخلطة اتيرتاتيويةالعم  يف و تطل  
 ادلؤشرات اتيرتاتيوية على النحو التايل:

 ادلسم د  حسب السًتات ررح ادلؤرر ادلؤررات االسًتاتيةي  ت
0202 0207 0200 0204 0201 

 (7-7)س
ادلي اني  المشغيلي     أتمُتنسب

للةيعي  وفروع ا م  إنراعات 
 ااوقا 

حساب إنراعات اوقا  
اجليعي  ومةارنم ا إبمجاي 

 عخ  اجليعي 
1% 72% 77% 74% 71% 

عدع عراسات االسمثيار يف  (0-7)س
 اجليعي  ادلسعل 

اعمياع الدراسات والبد  
بمسعيل ا حسب ااولدن  

 وممابع  ذلت.
1 

 عراسات
تسعي  
7  

تسعي  
  1تسعي    4تسعي    0

 ونمقلب عدع م  ادلباعرات  مة ا:
 .ممابع  تشغي  ااوقا   وإعداع المةارنر المسرييلي  عة ا وع  صيانم ا ●
 وااوقا . دلشارن والدزارة لدعم االمةدمي لليؤسسات ادلاضل   ●
 اجليعي  وفروع ا.عراسات جدوى لليشارن  االسمثيارن  يف عداع إ ●
 اجليعي  وفروع ا.بي  اخلدمات يف و الًتريد نشر وععم مس دم  ●
 .وممابع  تةيي  ااوقا  وتشغيل ا  وقا  اجليعي امسدنق ال ●
 .ماعدن( وإعداع المةارنر الالزم ممابع  ادلدارع ادلالي  )اغلارات  متاتب   عةار  مشًتكدن  ذبار  م ●
 م  خالل ااوقا  واالسمثيارات. يف السروعربةيق مس دم االسمدام  ادلالي   ●
 .خلاص  لليحريلُت وتسليي ا لليالي حرير االنراعات ا ●

  



 

 24من  35الصفحة 
 

 

 (2)س % من أرابح ال ي  والتيغي .966ايتعادة رأس مال ميروم مصن  ادلياه بنس ة / 91
عددا  من متابعة ، حتقيق ى ا اذلدف الر يس خالل ينوات اخلطة اتيرتاتيويةالعم  يف و تطل  

 ادلؤشرات اتيرتاتيوية على النحو التايل:
 ادلسم د  حسب السًتات ررح ادلؤرر ادلؤررات االسًتاتيةي  ت

0202 0207 0200 0204 0201 

أرابح مرية  ادلياه نسب  ربةيق  (7-0)س
 م(0207خالل السة  ادلالي  )

حساب أرابح مرية  
ادلياه بعد حسم ادلي اني  
 السةدن  المشغيلي  لليرية 

مليدن 
 رايل

مليدن 
 رايل

مليدن  0
 رايل

مليدن  4
 رايل

1 
مليدن 
 رايل

 ونمقلب عدع م  ادلباعرات  مة ا:
 إعداع عراس  جدوى حدل سدق تدزن  ادلياه ابدلدنة  وزلافظا ا. ●
 البحث والًتريح لليشغ  المةاري دلةمةات ادلياه. ●
 ممابع  إنراعات المسدنق والمشغي  وتةدؽل ا. ●
 اإلنماج وتةدنع ا حسب حاج  العرض والقلب.تقدنر عيليات  ●

  



 

 24من  36الصفحة 
 

 

دلي انية % من ا96تفعي  التط يقات اإللكرتونية دلنتوات اجلمعية اخلر ة، لتغطية / 97
 (4)س .التيغيلية من اإل رادات

عددا  من متابعة ، حتقيق ى ا اذلدف الر يس خالل ينوات اخلطة اتيرتاتيويةالعم  يف و تطل  
 اتيرتاتيوية على النحو التايل:ادلؤشرات 

 ادلسم د  حسب السًتات ررح ادلؤرر ادلؤررات االسًتاتيةي  ت
0202 0207 0200 0204 0201 

 (7-4)س
ادلي اني  المشغيلي  نسب  أتمُت 

للةيعي  وفروع ا م  إنراعات 
 مماجر ادلةمةات اخلَتن  اإللتًتوا

حساب إنراعات ادلمةر 
اإللتًتوا ومةارنم  
 إبمجاي عخ  اجليعي 

1% 72% 77% 74% 71% 

 ونمقلب عدع م  ادلباعرات  مة ا:
 عراس  السدق السعلي  للمقبيةات اإللتًتوني . ●
 البحث والًتريح ع  الشرك  ادلةس ة للمقبيةات. ●
 تدرُت ادلةمةات اخلَتن  إلتًتونياً وفق جدول  اسًتاتيةي . ●
 اإللتًتوا. ممابع  وتةدمي اإلنراعات السعلي  م  المسدنق ●
 االطالع عل  المةارب اإللتًتوني  الةاجح  واالسمساعة م  الةمائ . ●
 تقدنر آليات المسدنق اإللتًتوا وفمح أسداق ومسم دفُت جدع ابسميرار. ●
 .ممابع  تسعي  االسمةقاع الش ري  وزايعة أعداع ادلماعُت ●
 .  ادلةمقعُتممابع  وصدل وعخدل االسميارات يف البةت وبد  االسمةقاع وممابع ●

  



 

 24من  37الصفحة 
 

 

 % ينواي  من ادلي انية التيغيلية للومعية من برامإ العالقات واإلعالم.56تغطية نس ة / 98
 (3)س

عددا  من متابعة ، حتقيق ى ا اذلدف الر يس خالل ينوات اخلطة اتيرتاتيويةالعم  يف و تطل  
 ادلؤشرات اتيرتاتيوية على النحو التايل:

 ادلسم د  حسب السًتات ررح ادلؤرر ادلؤررات االسًتاتيةي  ت
0202 0207 0200 0204 0201 

نسب  زايعة إنراعات اجليعي  لعام  (7-1)س
 م0202م مةارن  بعام 0207

حساب إمجاي إنراعات 
اجليعي  م  )ااوقا   
االسمثيارات  تاعات  
تسدنق( مةارن  ابلعام 

 ادلاضب 

- +72% +72
% 

+72
% +72% 

 ادلباعرات  مة ا:ونمقلب عدع م  
 تقدنر مدق  اجليعي  عل  االنًتن  والعةان  بمحدنث  ندمياً. ●
    .إعداع علي  جبي  بياانت وأرقام المداص  للياضلُت م  ادلؤسسات والشركات واافراع ●
 .اسم دا  ادلةشآت المةارن  ذات المريةيف )مةشآت كبَتة وممقدرة( للماع بباقب اذلل  ●
 .يف اإلعالم وتةيي  ادلدارعادلسدقُت  تقدنر م ارات ●
 .دنث قاعدة البياانت اإللتًتوني ف  عدع الداعيُت  وربر  ●
 .فرق المقدع يف تةيي  ادلدارعاالسمساعة م   ●
 .إرسال رسائ  لليماعُتو تعبئ  )ظلدذج بقاق  تداص    ●
 .انقباعا م ذباه اجليعي  اخلَتن إعداع عفًت ل ايرات المةار والسؤولُت لمدون   ●
 .  سب يداً إلعداع المةرنر السةديمجي  أعيال ومساعلات السرعتدثيق  ●
 .م  اسمةبال وتباعل ال ايراتتةسي  بران ●
 .م  الدوائر احلتدمي  وادلؤسسات المةارن  ويَتهاالساعل  ايعة عةد الشراكات ز  ●
 .ادلعارض اإلعالمي  وادلشارك  يف ادلراك  المةارن ربدنث  ●
 لةيعي .تسعي  قةدات المداص  االجمياعب ل ●
 .تةسي  أنشق  تسم د  العيال  الداخلُت م  مةسديب اجليعي  ●
 تةدمي نمائ  برام  العالقات العام  واإلعالم يف رف  إنراعات اجليعي . ●

 



 

 24من  38الصفحة 
 

 

   ( أهدا  رئيس  هب:4ونمني  ) :حمور القيادة اإلدار ة وادلالية: 1

 (9)ل %.966ايتقطاب ومتكني وتطو ر وتوطني الكفاءات ال ير ة بنس ة / 99
عددا  من متابعة ، حتقيق ى ا اذلدف الر يس خالل ينوات اخلطة اتيرتاتيويةالعم  يف و تطل  

 ادلؤشرات اتيرتاتيوية على النحو التايل:
 ادلسم د  حسب السًتات ررح ادلؤرر ادلؤررات االسًتاتيةي  ت

0202 0207 0200 0204 0201 
ابلمدرنب عدع ادلدظسُت ادلسم دفُت  (7-7)ق

 ساع  تدرنبي ( 70بنننننن )
اسم دا  ادلدظسُت 
 701 722 11 12 01 باام  المدرنب

 مسمدى قياس أثر المدرنب (0-7)ق
قياس ادلدظف ع  
الدورات يف تقبية  

 العيلب
11% 12% 11% 82% 81% 

 (4-7)ق
نسب  جدعة تقبيق برانم  رسا  
لمةدمي ااعا  الدظيسب عل  كاف  

 العام  ابجليعي التاعر البشري 

تقبيق آلي  تةييم برانم  
رسا  عل  مجي  

 ادلدظسُت
12% 11% 82% 81% 722

% 

 ونمقلب عدع م  ادلباعرات  مة ا:
 الرمسي  بشت  عوري.ممابع  بياانت اجليعي  عل  أنظي  العي   ●
 .ممابع  تقدنر وتسعي  العةاصر اخلاص  ابالترياالت اإلعارن  يف البداب  اإللتًتوني  ●
 اانظي  الرمسي .ربدنث بياانت العاملُت يف اجليعي  وفروع ا يف المأميةات االجمياعي  وفق  ●
 .ا   وممابع  تةدمي أعا  ادلدظسُتبرانم  رستقبيةات تسعي   ●
 .سي  العاملُت )رسا ( إلتًتونياً بررل  أعاة تةدمي ااعا  الدظيسب ورب ●
 .احلراساتخدمات الرييان   والنياف   والةظاف   مابع  م ●
 الميي  يف اسم دا  مةسديب اجليعي  ابلمدرنب ادلتثف وفق االحمياج. ●
 ادلمدقع  ووض  اخلقط للمعام  مع ا يف حية . ربلي  وربدند ادلخاطر ●
 .شغي  السحاب  اإللتًتوني ربسُت الشبت  الداخلي  وععي ا باام  احليان  وت  و تةدمي الدعم السٍت ●
 .السدفمدنر واذلارعونرب  الرييان  تقدنر حةي ●
 .مةقاب وتدظيف كداعر نسائي  مؤهل أتهي  وتقدنر ادلدظسات واس ●

  



 

 24من  39الصفحة 
 

 

 (2)ل تقر را .( 956)تقار ر مالية متخصصة داعمة للقرارات ادلفصلية بغا ة تص  إىل / 26
عددا  من متابعة ، حتقيق ى ا اذلدف الر يس خالل ينوات اخلطة اتيرتاتيويةالعم  يف و تطل  

 ادلؤشرات اتيرتاتيوية على النحو التايل:
 ادلسم د  حسب السًتات ررح ادلؤرر ادلؤررات االسًتاتيةي  ت

0202 0207 0200 0204 0201 

 (7-0)ق
ادلالي    عدع السروع ادلرتبق  ابلبداب

ونسب  جدعة المشغي  احلساب 
 ادلاي

ربط فروع اجليعي  
ابلبداب  ادلالي  وقياس 

 نسب  تشغيل ا
12% 11% 82% 81% 722% 

 (0-0)ق
للةيعي  عدع المةارنر ادلالي  

وفروع ا ومشارنع ا لمةدند سَت 
 العي 

إعداع المةارنر ادلالي  
لةياس تشغي  اجليعي  
 وفروع ا ومشارنع ا

02 02 42 41 11 

 ونمقلب عدع م  ادلباعرات  مة ا:
 .ابلاانم  ادلاي يف مجي  السروعالعي   ●
 .عل  الاانم  ادلاينب العاملُت تدر  ●
 العام . ادلالي  إعداع تةرنر ادلدازن  ●
 ممابع  عيليات الدورة ادلسمةدن  ادلالي . ●
 إعداع المةارنر ادلالي  وربليل ا. ●
 وااصدل. ادلشًتايت  الشيتات  و إعداع تةارنر نظام المحدن  السرن  ●

  



 

 24من  21الصفحة 
 

 

 (4)ل .جوا   للتمي  اإلداري (3)حتقيق / 29
عددا  من متابعة ، حتقيق ى ا اذلدف الر يس خالل ينوات اخلطة اتيرتاتيويةالعم  يف و تطل  

 ادلؤشرات اتيرتاتيوية على النحو التايل:
 ادلسم د  حسب السًتات ررح ادلؤرر ادلؤررات االسًتاتيةي  ت

0202 0207 0200 0204 0201 

عدع جدائ  الميي  اليت حريل   (7-4)ق
 ومشارنع اعلي ا اجليعي  بسروع ا 

ادلشارك  يف جدائ  الميي  
هبد  احلريدل عل  
اجلائ ة وربسُت اعا  

 اجليعي 
- 7 7 7 7 

قياس نسب  تسعي  اخلق   نسب  أعا  تسعي  اخلق  المشغيلي  (0-4)ق
 %81 %82 %11 %12 %11 المشغيلي  السةدن 

 ونمقلب عدع م  ادلباعرات  مة ا:
 المةسي ن . ع المةارنر الدورن  ع  سَت اخلق إعدا ●
 ادلؤررات.مابع  جدعة أعا  م ●
 تقبيق معانَت جائ ة الميي  اإلعاري يف أمارة مةقة  ادلدنة  ادلةدرة. ●
 تقبيق معانَت جائ ة الميي  جلائ ة السبيعب اخلَتن . ●
 تقبيق معانَت جائ ة ادللت عبد الع ن  للميي . ●

 
 



 

 24من  21الصفحة 
 

 

 ال يس اتيرتاتيول:: خامسا  
  



 

 24من  24الصفحة 
 

 

 األىداف اتيرتاتيوية ألطراف بطاقة األداء ادلتوازن:ياديا  : مشولية منظومة 
تعما مجعي  مسمدعع ادلدنة  ادلةدرة اخلَتي م  ادلةظيات االجمياعي  يَت الرحبي  اليت غلب أن نتدن 
تريةيف ادلةظدر الرابعب في ا م  ااعل  إىل ااسس  )ادلةظدر ادلاي( مث )العيال ( مث )العيليات( مث )المعلم 

 ولنيان مشدلي  ااهدا  االسًتاتيةي  لليةاظَت ااربع  مت تدزنع ا عل  الةحد الماي : والةيد( 
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