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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 د:الحمد هلل وخده، والصالة والصالم غلى مً ال هبي بػده، دمحم وآله وصحبه، وبػ

: 
هـــ منوهــة 1435لجمػٌـة مظــحودع اإلاديىــة اإلاىـوزة الخمــري غـام  اهؼلقـد الخؼــة الحىفٌريـة ألاو ــ 

كحـ  مـا جػمـل وهفـر ا( شـػازها  6X6اللبىة ألاو   لحدقٌق السئيـة الاطـتراثٌجٌة لمجمػٌـة بـت اٌألاوـا ألاو   

ايمر ألاداء(ت فال ال ـة لػــام هــ وشـػازها  التـبم امػـ1436مـا ثتحـ (ت ثلألاوـا الخؼـة الحىفٌريـة ال اهٌـة لػــام 

هـــ وشــػازها  ثوحٌــ، واتــعت ومحاعػــة 1438هـــ عشــػاز  هدــو الاثقــان بــت الػمــل(ت رــم الساعػــة لػــام 1437

م( عشػاز الحإهٌل وثىمٌة اإلاوازد اإلاالٌـة(ت وؤللـق البٍـد الاطـتراثٌ ت 2118مظحمسة(ت فالخامظة لػام  

 شػاز  الجاهصية(.م( ع2119ألاو  االخؼة الحىفٌرية الظادطة لػام  

اجمػٌة مظحودع اإلاديىة اإلاىوزة الخمـريت   دلٌل وخدة بدازة الاطتراثٌجٌة(وبىاء غل  ما ثظمى، 

 ثدد غىوان ]مهام وخدة بدازة الاطتراثٌجٌة[ ؤنوا ثحو   ؤو جظاهم بت :

 . بدازة اؼاقة ألاداء اإلاحواشن بت اإلاىظمة.1

 والحإكد مً واقػٌألاوا . محاعػة وطؼ اإلاظألاودفات للماشسات وثدتٌمها. ۲

 . محاعػة اىاء مصفوفة اإلابادزات واإلااشسات .3

 . محاعػة القٌاض الدوزي.4

 . بغداد هماذج القٌاض املخحلفة.5

 . بصداز ثقازيس ألاداء الدوزية.6

فقـــد  هـــس ؤن مـــً ؤاـــسش مدـــاوز الحدظـــمن اإلاؼلوبـــة بـــت البٍـــد الاطـــتراثٌ ت ألاو  عػـــد بلالقـــ، مـــا 

 إهٌل والحؼوع والاطحدامة اإلاالٌة(. يحػلق امداوز  الح

لمجمػٌــة غلــ  هقــاغ الحدظــمن الظــااقة بـــت  اىــاء البٍــد الاطـــتراثٌ ت ال ــاو وغلٌــ، ثــم التركمــب بــت 

طـحة مدـاوز مظـحقلة  للسغايـةت والحإهٌـلت وال،ظــاهةت والحؼـوعت والاطـحدامة اإلاالٌـةت بطـافة ب ـ  مدــوز 

 إلاــا ثظــمى، الــدلٌل ثدــد غىــوان ]مظــاولٌات الوخــدة[ مشــترل للحممــب ؤلادازي واإلاــا ت والجــودة(ت ثإكٌــد
ً
ا

 ؤن مً ثلك اإلاظاولٌات :

 . ثقدم صوزة اطتراثٌجٌة للمىظمة ذات فاثدة للػمالء ؤو اإلاظحفٌديً مً خدماتوا.1

 . زغاية الااحناز بت ثدظمن ماشسات اؼاقة ألاداء اإلاحواشن ااإلاىظمة.2

 سات واإلابادزات التي ثدقق للمظألاودف.. الحيظٌق امن ألاوشؼة الهادفة لحدظمن اإلااش3

 . ثخبؼ هحاثج الفواثد الىاثجة غً ثدظمن الاطتراثٌجٌة واإلااشسات واإلابادزات4

 . دغم اطحخدام ؤهظمة بدازة اؼاقة ألاداء اإلاحواشن ولمرها مً الحقىٌات ذات الصلة.5
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 الاطــتراثٌ ت ال ــاو  وبــاهؼالا الخؼــة الخشــاٌلٌة الظــاعػة منوهــة اللبىــة الحىفٌريــة ألاو ــ  للبىــاء

ثدد شػاز  الحخؼٌؽ لمجودة(ت مظألاودفة ثجهمب الجمػٌة ل،صد حواثص الحممـب وال،وكمـةت  لمجمػٌة

(ت ثلألاوــــــــا الخؼــــــــة 2121-2121( لػــــــــام  ISO-9001وبالفػــــــــل خصــــــــلد الجمػٌــــــــة غلــــــــ  شــــــــهادة ألايــــــــصو  

قافــــــة الحىــــــافع ( ثدــــــد شــــــػس  ال،ــــــوافص واإلاىافظــــــة( ليشــــــس ر2121الخشــــــاٌلٌة ال امىــــــة للػــــــام اإلاــــــا ت  

 إلاــا ثظــمى، الــدلٌل ثدــد غىــوان ]مظــاولٌات 
ً
ػهات ثإكٌــدا والحدفمــب اــمن فــسوع الجمػٌــة و دازاتوــا ومشــاًز

 الوخدة[ ؤن مً ثلك اإلاظاولٌات :

 .لة الفىٌة إلابادزات الحدظمن اإلاظحمس هدو اطتراثٌجٌة اإلاىظمةء. اإلاظا1

ؼ ثدظ2  من الاطتراثٌجٌة وماشساتوا.. دغم فػالٌات بدازة الحاٌمر ذات الػالقة امشاًز

 . ثوفمر مصدز داخل اإلاىظمة غً البدوذ والحدلٌالت خو  بدازة الاطتراثٌجٌة وبؼاقة ألاداء.3

 . الخشازل بت اإلاػسفة ذات الصلة ابؼاقة ألاداء اإلاحواشن والىحاثج الىاج،ة إلدازة الوخدة.4

م( 2122للػــام اإلاــا ت ال،ــا ت  ثىؼلــق طــمً الفتــرة الصمىٌــة  وهــا  ــت الخؼــة الخشــاٌلٌة الحاطــػة

 ثدد شػاز  ممازطات الحممب وال،وكمة(  محممبة غما طبقها فٌما يلت:

 (.9ها وفق مػايمر حاثصة الحممب اإلااطس ي وغددها  ئ اىا -1

 (.33ثقظٌمها للمػايمر الفسغٌة غل  ؤلادازات السثٍظة وفق الاخحصاص ؤو اإلاشازكة وغددها   -2

( ]اإلاظــاثلة والشــفافٌةت ووشــس الىحــاثجت 3ة وفــق مػٌــاز  متــمن( وغــددها  ثظــمٌاوا مػــايمر ال،وكمــ -3

 (.18والظالمة اإلاالٌة[ت وثحفسع ماوا مػايمر فسغٌة غددها  

ــؼ ماشــسات ألاداء الٌومٌــة فاوــا إلاحاعػــة زفــؼ حاهصيــة الجمػٌــة للمشــازكة بــت الجــاثصة بــت دوزتوــا  -4 ثوًش

وزبــؽ هــره اإلامازطــات  (.298=61+238 ددها هـــ(ت وفــق اإلامازطــات وغــ1443 الخامظــة(ت لػــام  

 (.KPIsؤلادازية اماشسات ألاداء  

اغحمــــــاد مىاجٌــــــة  الــــــساداز( بــــــت ثقٌــــــٌم اإلااشــــــسات وفــــــق الشــــــواهد اإلا بحــــــة لحخؼــــــٌؽ اإلاىاجٌــــــاتت  -5

 وثؼبٌقهات ومً رم زصد هحاثجهات وثؼويس وثدظمن اإلاىاجٌات غل  طوء ذلك. 

حممـــــب وال،وكمــــــة اــــــامل،وز الاطــــــتراثٌ ت طــــــمً البٍــــــد دمـــــج ماشــــــسات قٌــــــاض ثىفٌــــــر ممازطــــــات ال -6

(ت ومؼ ماشسات القٌاض الاطتراثٌجٌة اإلاػحمدة بت اىاء الحقازيس السبػٌة 1445الاطتراثٌ ت ال او   

 لألداء الاطتراثٌ ت الػام.

 إلاا هص الدلٌل غلٌ، ثدد غىوان ]غملٌات الوخدة[ و ت ؤزبؼ :
ً
 ثىفٌرا

 ادزات .. غملٌة اىاء اإلاظألاودفات واإلاب1

 .غملٌة القٌاض الدوزي للماشسات .2

 . غملٌة اإلاساحػة الاطتراثٌجٌة.3

 . غملٌة ثىفٌر اإلابادزات .4
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: مػايمر حاثصة الحممب اإلااطس ي:
ً
 ؤوال

  اإلامتىات(
 اإلاػٌاز السثٍس ي

 ألاو  
 (9مً  1) القيادة إلادازيت والاشتراجيجيت

 ةالفسغٌاإلاػايمر 
القادة كقدوة  1-1

 نخظىة للػاملم
الحخؼٌؽ  1-2

 الاطتراثٌ ت

الحواصل  1-3

الفػا  مؼ كافة 
 اإلاػىٌمن

مشازكة القادة  1-4
بت ثؼويس وثدظمن 

هظمة ألا الػمٌات و 

ػات  والخشًس
والػملٌات ذات 

االػمل  الػالقة

 الخمري 

ثبني ووشس  1-5

رقافة الجودة 
 الجمػٌةوالحممب بت 

بدازة املخاػس  1-6
 وبسامج الحاٌمر

 اإلاػٌاز السثٍس ي

 ال او 
 (9مً  أ2)إدازة املىازد البشسيت 

 ةالفسغٌاإلاػايمر 
ثخؼٌؽ وثإممن  1-ؤ2

مً  الجمػٌةاخحٌاحات 

 اإلاوازد البشسية

منافإة الػاملمن  2-ؤ2

 وجػويظهم

ثؼويس وثدزي   3-ؤ2

 الػاملمن 

ثمتمن الػاملمن  4-ؤ2

ومشازكألاوم وثوفس غمل 

 مىاطبة

بدازة اإلاوازد  5-ؤ2

 البشسية

 ٍس ياإلاػٌاز السث

 ال او 
 (9مً  2)ب إدازة املخطىغين

 ةالفسغٌاإلاػايمر 
ثخؼٌؽ وثإممن  1-ب2

مً  الجمػٌةاخحٌاحات 

 اإلاحؼوغمن

منافإة  2-ب2

 وجػويظهم اإلاحؼوغمن

ثؼويس وثدزي   3-ب2

 اإلاحؼوغمن

 اإلاحؼوغمنثمتمن  4-ب2
ومشازكألاوم وثوفس غمل 

 مىاطبة

 بدازة اإلاحؼوغمن 5-ب2

 اإلاػٌاز السثٍس ي
 ال الث

 (9مً  3) دازة وجىميت املىازد املاليت وألاوقافإ

 بدازة ألاوقاف 3-3 ثىمٌة اإلاوازد اإلاالٌة والحبرغات 2-3 دازة اإلاوازد اإلاالٌةب 1-3 ةالفسغٌاإلاػايمر 

 اإلاػٌاز السثٍس ي

 الساعؼ
 (9مً  4) إدازة املىازد والشساكاث

 الشساكاتبدازة  1-4 ةالفسغٌاإلاػايمر 
اإلاباو  بدازة اإلاواد و  4-2

 واإلامحلنات
 بدازة اإلاػلومات واإلاػسفة 4-4 بدازة الحقىٌة 4-3

 اإلاػٌاز السثٍس ي

 الخامع
 (9مً  5) إدازة الػملياث والخدماث

 ةالفسغٌاإلاػايمر 
ثدديد و دازة الػملٌات  5-1

 االجمػٌة

ثصمٌم وثؼويس خدمات  5-2

 اإلاظحفٌديً

الحدظمن اإلاظحمس  5-3

 للػملٌات والخدمات

ة وجػصيص غالقات داز ب 5-4

 اإلاظحفٌديً واإلاحبرغمن

 اإلاػٌاز السثٍس ي

 الظادض
 (9مً  6) الحىكمت والشفافيت

 ةالفسغٌاإلاػايمر 
خوكمة ؤلادازة الػلٌا والظٌاطات  6-1

 الػامة
 خوكمة الظٌاطات وؤلاحساءات اإلاالٌة 6-2

وكمة طٌاطات واحساءات اإلاوازد خ 6-3

 البشسية
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  الىحاثج( 
 ياإلاػٌاز السثٍس 

 الظاعؼ
 (9مً  7) هخائج املىازد البشسيت

 ماشسات ألاداء اإلاحػلقة ااإلاوازد البشسية 2-7 مقايٍع زؤي اإلاوازد البشسية 1-7 ةالفسغٌاإلاػايمر 

 اإلاػٌاز السثٍس ي

 ال امً
 (9مً  8املصخفيدًً )هخائج 

 ااإلاظحفٌديًقة ماشسات ألاداء اإلاحػل 2-8 مقايٍع زؤي وزطا اإلاظحفٌديً 1-8 ةالفسغٌاإلاػايمر 

 اإلاػٌاز السثٍس ي
 ال امً

 (9مً  9) حمػيت مصخىدع املدًىت املىىزة الخيري هخائج 

 الىحاثج الخشاٌلٌة 2-9 الىحاثج اإلاالٌة 1-9 ةالفسغٌاإلاػايمر 
هحاثج اإلاوازد  9-3

 والشساكات

هحاثج اإلاػلومات  9-4

 واإلاػسفة
 

 

 ال،وكمة وفق مػٌاز  متمن(: ماشسات راهٌا
 السثٍس ي اإلاػٌاز

 ألاو  
 (3مً  1) الالتزام والامخثال

 ةالفسغٌاإلاػايمر 

الالثدة  1-1
 ألاطاطٌة

الجمػٌة  1-2
 الػمومٌة

 الحقازيس 5-1 الفسوع واإلاناث  4-1 مجلع ؤلادازة 1-3

ألاهظمة  1-6

 الظازية بت اإلاملتة

ألاوشؼة  1-7

 والفػالٌات
 ثنويً المجان 1-7

الوراثق  1-9

 والسجالت

سادات ؤلاي 1-11

واإلاصسوفات 
 والحملك

 اإلاػٌاز السثٍس ي

 ال او 
 (3مً  2) الشفافٌة وؤلافصاح

 ةالفسغٌاإلاػايمر 
 اٌاهات الجمػٌة 3-2 اٌاهات القاثممن غل  الجمػٌة 2-2 اللواثذ وألاهظمة 2-1

 لىموذج الشاملا 6-2 القواثم اإلاالٌة 5-2 ؤهداف وبسامج الجمػٌة 2-4

 اإلاػٌاز السثٍس ي

 ال الث
 (3مً  3) الظالمة اإلاالٌة

 م2222 م و2221 القدزة املاليت لػام 2-3 م2222 م و2221 ألاداء املالي لػام 1-3 ةالفسغٌاإلاػايمر 

 

 
ً
 ٌلٌة الحاطػة:االخش: ماشسات الخؼة رال ا
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 ؤلادازة بت الخؼة الخشاٌلٌة الحاطػة هالواحبات السثٍظة اإلاىوػة بور بدازة السغاية:
: فٌما 

ً
 يحػلق احدقٌق ااألهداف الاطتراثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:ؤوال

جقىين غملياث البدث والدسجيل وفق الحاالث إما ]خسحت[: )طىازئ غامت(/ )خاالث فسدًت( أو ]مصخقسة[:  /1
 (1)ع ( شاغت.72%(، خالل )122)مؤقخت(/ )مصخمسة( بجىدة )

 مً اإلااشسات ة الاطتراثٌجٌةثدقٌق هرا الهدف السثٍع خال  طىوات الخؼالػمل بت ويحؼل  
ً
ت محاعػة غددا

 الاطتراثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:

 شسح اإلااشس اإلااشسات الاطتراثٌجٌة ت
 اإلاظألاودف خظ  الفترات

2121 2121 2122 2123 2124 

 (1-1 ع
وظبة ألاطس امل،درة ب   بحما ت 

 ألاطس اإلاػلىة

غدد ألاطس امل،دذ 
اٌاهاتوا مٌداهٌا مً ألاطس 

 لىة بغالمٌااإلاػ
61% 85% 91% 95% 111% 

 (2-1 ع
وظبة ألاطس اإلاسجلة ب   بحما ت 

 ألاطس امل،درة

غدد ألاطس اإلاسجل 
اٌاهاتوا بت اسهامج السغاية 

 ؤلالتتروو 
 ؤيام 4 ؤيام 5 ؤيام 6 ؤيام 7

72 
 طاغة

)الحاالث الفسدًت(، و جدصين غملياث الفسق امليداهيت للخدخل الصسيؼ للحاالث الحسحت )الطىازئ الػامت(/ 2
 (2)ع ( شاغت غمل.24لىقلها لالشخقساز خالل )

 مً اإلااشسات ثدقٌق هرا الهدف السثٍع خال  طىوات الخؼة الاطتراثٌجٌةالػمل بت ويحؼل  
ً
ت محاعػة غددا

 الاطتراثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:

 شسح اإلااشس اإلااشسات الاطتراثٌجٌة ت
 اإلاظألاودف خظ  الفترات

2121 2121 2122 2123 2124 

 (1-2 ع

وظبة ال،االت ال،سحة التي ثم 
طاغة ب    24خدمألاوا خال  

بحما ت ال،االت ال،سحة 
 اإلاظألاودفة

غدد ألاطس التي ثم هقلها 
مً ال،الة ال،سحة ب   

 24الاطحقساز خال  
 طاغة

61% 71% 81% 91% 111% 

 

الخأثيث/ دغم إلاًجازاث( لألشس  رميم/الت شمىل خدماث السغاًت ألاشاشيت أو واخد منها )الدصكين/ /3
 (3)ع %.82املسجلت في الجمػيت )خالت مصخقسة ومصخمسة( بغاًت جصل إلى 

 مً اإلااشسات ثدقٌق هرا الهدف السثٍع خال  طىوات الخؼة الاطتراثٌجٌةالػمل بت ويحؼل  
ً
ت محاعػة غددا

 الاطتراثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:

 إلااشسشسح ا اإلااشسات الاطتراثٌجٌة ت
 اإلاظألاودف خظ  الفترات

2121 2121 2122 2123 2124 

 (1-3 ع

وظبة ألاطس اإلاظألاودفة اواخدة 

ؤو ؤكثر مً خدمات السغاية 
ألاطاطٌة ب   بحما ت ال،االت 

 اإلاظحقسة

غدد ألاطس اإلاظحقسة التي 
خدمد اإخد خدمات 
الخظتمن ؤو الترمٌم ؤو 

 الحإرٍث ؤو دغم ؤلايجازات

3% 5% 31% 61% 81% 
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( وحشمل )الصلت الغرائيت/ الكصىة/  /4
ً
الدصىيق الفػال لدغم الخدماث ألازبؼ )للحاالث املصخقسة مؤقخا

 (4)ع %.75الػالج/ جفسيج الكسباث(  أو أخدها، بغاًت جصل إلى 

 مً اإلااشسات ثدقٌق هرا الهدف السثٍع خال  طىوات الخؼة الاطتراثٌجٌةالػمل بت ويحؼل  
ً
ت محاعػة غددا

 طتراثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:الا 

 شسح اإلااشس اإلااشسات الاطتراثٌجٌة ت
 اإلاظألاودف خظ  الفترات

2121 2121 2122 2123 2124 

 (1-4 ع
وظبة ألاطس اإلاظألاودفة اواخدة 

ؤو ؤكثر مً خدمات السغاية ألازبؼ 
 ب   بحما ت ال،االت اإلااقحة

غدد ألاطس اإلاظحقسة التي 
خدمد اإخد خدمات 

اراثٌة ؤو الظلة ال
التظوة ؤو الػالج ؤو 

 ثفسيج التسبات

21% 25% 51% 61% 75% 

 

 
ً
 : فٌما يحػلق اممازطات الحممب وال،وكمة ما يلت:  راهٌا

 لحؼبٌق اإلامازطة. مدددةمػحمدة و مىاجٌة وحود  /1

 الحدديث الدوزي للمىاجٌة. /2

 وشاملة لجمٌؼ بحساءات اإلامازطة. محناملةاإلاىاجٌة ثنون  /3

 .اهحظام وشمولٌةاثؼبٌق اإلاىاجٌة  /4

 بطافة الشواهد لجمٌؼ ؤلاحساءات اإلاىفرة بت اإلاىاجٌة. /5
اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

 ةبت بداز 

 السغاية

1-1 

القادة كقدوة 

 خظىة للػاملمن

بت بدازات 

السغاية بت 

 ػٌةالجم

 وفسوغها

1-1-1 
مً  مفاهٌم ومبادت الػمل الخمري والايمان اإهمٌح،بت السغاية ثبني القادة 

 الجاه  الديني وؤلاوظاو 

 بت مجا  السغايةة ٌم اإلااطظٌالالتبام والػمل االق 1-1-2

 مبدؤ الشوزى الثخاذ القسازات وثؼبٌقت بت السغاية الػاملمنمؼ  ااإلاشازكةادة ٌالق 1-1-3

 ذلك بتالقدوة ال،ظىة  وثقديمت بت مجا  السغاية الػمل الحؼوعت وجشجٌؼثبني  1-1-4

1-1-5 
غمل جػصش زوح الػمل الجماعت  آلٌاتت وثبني بت السغايةالػمل الجماعت  جشجٌؼ

 الػاملمن ابن

 بت مجا  السغاية د مً قادة اإلاظحقبليحد حٌل وثؼويسبغداد  بتاإلاظاهمة  1-1-6

 الظسوف اإلاالثمة لرلك وتوٌئةت والااحنازؤلااداع  غل بت السغاية  الػاملمن جشجٌؼ 1-1-7

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

 ةبت بداز 

 السغاية

1-2 

الحخؼٌؽ 

بت  الاطتراثٌ ت

بدازات السغاية 

 بت الجمػٌة

 وفسوغها

1-2-1 
ة ٌم اإلااطظٌالق وثدديدة وزطالة الجمػٌةت يزئ  وصٌالةداد اإلاشازكة بت بغ

 الجمػٌة مفاهٌم يحوافق امبادتن اما مللػامل

1-2-2 

اإلاػلومات  كافة وثدلٌلحمؼ  يشملاما  الاطتراثٌ ت الحخؼٌؽمفهوم  وثؼبٌقثبني 

 وثؼويست إلدازة السغاية اإلاوقف  الحدلٌلوالخاصة ذات الػالقةت وغمل  الداخلٌة

 للحىفٌر الصمىٌةاإلادة و  اإلاظاولٌاتت السثٍظٌةغوامل الىجاح  وثدديد
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

1-2-3 
والالشمة إلاواحهة املخاػس  البديلةلمخؼؽ  الاطتراثٌجٌةالخؼة  شمولٌة

 مجا  مدوز السغاية بت واإلاحامرات

1-2-4 
 لنافة الاطتراثٌجٌةوالخؼة  اإلااطظٌةم ٌوالسطالة والق السئية وجػمٌموشس 

 وبسامج السغايةشاػات اإغما  ووىٌمن اإلاػ كافة وكرلكت االسغاية الػاملمن

1-2-5 
بت مدوز  الاطتراثٌجٌةالخؼة  ثىفٌرمساحػة ومحاعػة  آلٌة وثؼبٌق ثؼويس

 للمحاعػة وؤلاهجاش الدوزية الحقازيست و غداد السغاية

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

 ةبت بداز 

 السغاية

1-3 

الحواصل الفػا  

 مؼ كافة اإلاػىٌمن

بت بدازات 

 السغاية بت

 الجمػٌة

 وفسوغها

1-3-1 
ن ٌماإلاػى كافةقىوات للحواصل الفػا  واإلاباشس واإلاىحظم مؼ  وثدديد ثؼويس

 بدازة السغايةاإغما  

1-3-2 
 كافةومحؼلبات  اخحٌاحات وثدديدت الػمٌلالاطحماع لصوت  طٌاطةثبني 

 ومجحمؼ وشسكاء منومحبرغ ومظحفٌديً منمً غامل اةدازة السغايةن ٌماإلاػى

1-3-3 
ذات الػالقة  والفػالٌات ٌةألاوشؼة املجحمػ بتبدازات السغاية  قادة كةمشاز 

 مجا  السغايةا

1-3-4 
نت والاػالع ٌماإلاػى كافةمػد  زطا  وقٌاضاطحؼالع السؤي  اطحبٌاهات وجشجٌؼثبني 

 هرا الخصوص بتالالشمة  والوقاثٌة الحص،ٌدٌةهحاثجهات واثخاذ القسازات  غل 

1-3-5 
مً  واإلاظحفٌديً الػاملمن كافةالباب اإلافحوح مؼ  طٌاطة السغاية ثبني قادة

 اسامج السغايةخدمات 

1-3-6 
 الرهىٌةالصوزة  وثدظمن لحػصيصامبادزات فّػالة ومىحظمة  السغاية قٌادة قٌام

 ن واملجحمؼٌمامخحلف شساثذ اإلاػى بت مجا  السغاية لمجمػٌة

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 راثٌجٌةوالاطت

 ةبت بداز 

 السغاية

1-4 

مشازكة القادة 

بت ثؼويس 

وثدظمن الاهظمة 

ػات  والخشًس

والػملٌات 

الخاصة امدوز 

 السغاية

1-4-1 
اةدازة واإلاظاهدة  السثٍظٌة الػملٌات ثدديد بت ااإلاشازكة السغاية قٌادة قٌام

 غاوا اإلاظاولمن وثدديدت السغاية

1-4-2 

 الػملٌات لنافةاإلاظحمس  الحدظمن فاهٌمإلا السغاية قٌادة وجشجٌؼثبني 

فسا  بت ةٌالشخص واإلاشازكةت اةدازة السغاية وؤلادازية الخشاٌلٌةوؤلاحساءات 

 الػمل املخصصة لهرا الاسض

1-4-3 

وال،قاثق الالشمة  وؤلاخصاثٌاتاإلاػلومات  كافة وثدلٌلاجمؼ  السغاية قٌادة قٌام

هظمة ألا  غل اإلاقترخة  والحدظٍىات توالحػديال اثخاذ القسازات  بتللمظاغدة 

ػاتالو   اإلاظحوى امل،لت والدو ت غل  بت بحساءات السغاية خشًس

1-4-4 
احؼویس ؤهظمة فػالة لقیاض ألاداء اإلااطس ي لکافة قؼاغات  السغاية قٌادةقیام 

 اسامج السغايةوغملیات 

1-4-5 
صیالة وثؼویس ف  المجان وفسا الػمل اإلاحخصصة ف   السغاية قٌادةمشازکة 

 رسة غل  مدوز السغايةا واإلاوثددیث ألاهظمة والخشسیػات املخحلفة ذات الػالقة 

 امجاالت السغايةاإلاىظمات الوػىیة وؤلاقلیمیة والدولیة ذات الػالقة ف  اإلاشازکة  1-4-6

القٌادة / 1

ؤلادازية 
1-5 

ثبني ووشس رقافة 

الحممب الجودة و 
1-5-1 

اإلالحقیات واإلااثمسات والدوزات الحدزیبیة اإلاحخصصة ف   السغاية قٌادةمشازکة 

بف    مجا  الجودة والحممُّ
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 والاطتراثٌجٌة

 ةبت بداز 

 السغاية

بت بدازات 

السغاية بت 

 الجمػٌة

 وفسوغها

1-5-2 

ب اإلااطس ي  السغاية قٌادةجشجیؼ  بت لکافة مشازیؼ وبسامج الجودة وثدقیق الحممُّ

ٌةت وثقدیس الػاملمن مً ؤفساد وفسا غمل اإلاشازکمن الجمػ اسامج السغاية داخل

 هره البرامجف  

1-5-3 

 اخبني وثؼبیق مفهوم الحقییم الراج  للحممب اإلااطس ي السغاية قٌادةقیام ومبادزة 

داخل الجمػٌةت وبصفة مىحظمةت والاطحفادة مً هحاثج الحقییم  بت اسامج السغاية

 لسغايةاسامج الحؼویس وثدظمن ؤغما  وهحاثج 

1-5-4 
دزاطة وثدلیل غلی کافة قسازاتوا الخشایلیة وؤلادازیة اىاًء  السغاية قٌادةاثخاذ 

 الىحاثج املخحلفة اإلاحدققةت وکرلك الحوقػات والحيباات اإلاظحقبلیة

1-5-5 
وحواثص  السغاية اسامجف  وجشجیػها إلاشازکة الجمػٌة  السغاية قٌادةمبادزة 

ب مد  الجودة والحممُّ
ً
 ودولیا

ً
  لیا

1-5-6 
اسامج ف  اخشجیؼ وشس وثباد  ؤفظل اإلامازطات والحؼبیقات  السغاية قٌادةقیام 

 السغاية 
ً
 ودولیا

ً
 مؼ الجهات اإلامارلة مدلیا

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

 ةبت بداز 

 السغاية

1-6 

بدازة املخاػس 

 وبسامج الحاٌمر

بت بدازات 

السغاية بت 

 الجمػٌة

 غهاوفسو 

1-6-1 
وفػالیات الحایمر  السغاية بدازة اسامجف   السغاية قٌادةلاإلاشازکة الشخصیة 

 املخحلفة داخل الجمػٌة

1-6-2 
لجمػٌة اصفة دوزیة اىاًء اا بت بدازة السغاية دزاطة وثددید اسامج الحایمر اإلاؼلوبة

 ازة السغايةهحاثج بدغلی هحاثج ثدلیل الػوامل الداخلیة والخازحیة اإلاارسة غلی 

1-6-3 

ثؼویس آلیات غمل وات،ة ومدددة إلدازة الحایمرت وثقلیص اإلاقاومة لهره 

ثدقیق ألاهداف اإلاسحوة مً اسامج ف  البرامجت وطمان مشازکة کافة اإلاػىیمن 

 بت مدوز السغاية. الحایمر املخحلفة

1-6-4 
 وثؼويست سغايةاسامج الؤغما  ووشاػات غلی کافة املخاػس امل،حملة  ثدديد

 ال،لو  والبداثل الالشمة إلاواحهة هره املخاػس
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

 ةبت بداز 

 السغاية

2-1 

ثخؼٌؽ وثإممن 

اخحٌاحات 

الجمػٌة مً 

 اإلاوازد البشسية

بت بدازات 

ت السغاية ب

 الجمػٌة

 وفسوغها 

 بت بدازة السغاية وطؼ وثؼویس الظیاطات وؤلاحساءات والخؼؽ الخاصة االػاملمن 2-1-1

2-1-2 
زبؽ خؼؽ اإلاوازد البشسیة االظیاطات والاطتراثیجیات والهیکل الحىظیمي 

 إلدازة السغايةوالػملیات السثیظیة 

2-1-3 
مً  بدازة السغايةاخحیاحات  ثددید الو اثف وثصمیمها وثوصیفهات وثخؼیؽ

 القوى الػاملة

2-1-4 
بدازة غملیة الحو یفت و یجاد الکوادز والؼاقات البشسیة الالشمة لحقدیم 

 لبرامج السغايةالخدمات وألاغما  املخحلفة 

 بت بدازة السغايةبدازة اسهامج الحدزج والحػاق  الو یف   2-1-5

 بدازة السغايةس طیاطات واطتراثیجیات ثؼویف  بشسال الػاملمن  2-1-6

غمل مظوخات دوزیة لقیاض زطا الػاملمنت والاطحفادة مً الىحاثج لحؼویس  2-1-7
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 االجمػٌة السغايةطیاطات وخدمات 

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

 ةبت بداز 

 السغاية

2-2 

منافإة الػاملمن 

بت  وجػويظهم

بدازات السغاية 

 بت الجمػٌة

 وفسوغها

 اةدازة السغايةبحساء ثقییم غلمي وماو ت للو اثف املخحلفة  2-2-1

 احددید اإلاصایا التي ثمىدها للػاملمن؟ بدازة السغايةکیف ثقوم  2-2-2

 بت السغاية  شفاف( ثؼبیق هظام لػمل ثقییم دوزي ألداء الػاملمن 2-2-5

 السغايةاإهداف مساحػة وثددیث ؤهداف ألافساد واملجموغاتت وزبؼها  2-2-7

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

 ةبت بداز 

 السغاية

2-3 

ثؼويس وثدزي  

بت  الػاملمن

بدازات السغاية 

 بت الجمػٌة

 وفسوغها

 ؟االسغايةاحددید وثصيیف مهازات وقدزات الػاملمن  بدازة السغايةکیف ثقوم  2-3-1

 ؟ االسغاية یة للػاملمناحددید الاخحیاحات الحدزیب بدازة السغايةکیف ثقوم  2-3-2

2-3-3 
 السغايةاإلاػسفة واإلاهازات الالشمة لسبؽ ؤوشؼة  االسغاية بکظاب الػاملمن

 امحؼلبات اإلاظحفیدیً وؤغما  الجمػٌة

2-3-4 
هؼاا ألافساد واملجموغات وؤلادازة وثؼویس غلی بیجاد وثىمیة فسص الحػلم 

 بت محؼلبات اسامج السغاية مهازات فسا الػمل

 الػاملمن؟غلی اقیاض فاغلیة وؤرس الحدزی   بدازة السغايةکیف ثقوم  2-3-5

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

 ةبت بداز 

 السغاية

2-4 

ثمتمن الػاملمن 

ومشازكألاوم 

وثوفمر اٍئة غمل 

بت  مىاطبة

بدازات السغاية 

 بت الجمػٌة

 وفسوغها

2-4-1 
غملیات الحدظمن ف  ساکهم اخشجیؼ الػاملمنت و ش بدازة السغايةکیف ثقوم 

 ؟لبرامج السغاية اإلاظحمس للػملیات والخدمات

2-4-2 
کیف یحم ثفویع الصالخیات الکافیة لحمکمن الػاملمن مً القیام احلبیة 

 اخحیاحات اإلاظحفیدیً؟

2-4-4 
الحػامل مؼ الػاملمنت والحػسیف ف  محاعػة قواهمن الػمل ومحؼلباتوات والشفافیة 

 ت و ثاخة الفسصة لمجمیؼ لالػالع غلاوابدازة السغايةیاطات اإهظمة وط

2-4-5 
اقتراخاتومت  ب  ت والاطحماع بت بدازات السغاية بت الفسوع الحواصل مؼ الػاملمن

 ومػالجة الشکاوي والحظلمات اإلاحػلقة بوم
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 ٌازاإلاػ السمص

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

 السغاية ةبداز 

4-1 

 بدازة الشساكات

بت بدازات 

السغاية بت 

 الجمػٌة

 وفسوغها

4-1-1 

ثددید الشسکاء السثیظیمن وثصيیفهمت ومً رم ثإطیع الشساکات لحدقیق 

ؤقص ی فاثدة ماوات وشیادة القیمة اإلاظافة لهره الشساکات وبما یخدم الظیاطات 

 اةدازة السغايةثیجیات الخاصة والاطترا

4-1-2 
؛ بت مجا  السغاية اإلاػلومات مؼ الشسکاءف  ت واإلاشازکة ف ثإطیع الحکامل ال قا

 بیجاد ااحکازات وؤفکاز باداغیة وثفػیلها مً خال  الشساکاتف  مما یظاغد 

4-1-3 

الػمل اإلاشترل لحدظمن الػملیاتت وثدقیق القیمة ف  ثدقیق الاوسجام 

ؤطاض غلی إلاظافة عظلظلة اإلاحػاملمن واإلاوزدیً؛ بودف مظاغفة الػاثد ا

 الشساکاتت ودغم الحؼویس اإلاحباد  مؼ الشسکاء

4-1-4 
ثقدیم الخدماتت ف  بودف الحکامل  بدازات السغاية بت الفسوعالحػاون مؼ 

اإلاوازد اإلاحاخة لصیادة الؼاقة ف  وثقلیص الاشدواحیةت وثدقیق اإلاشازکة 
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 ٌازاإلاػ السمص

 السغاية الاطتراثٌجٌةخیػاایةت وثدقیق ؤهداف الاط

4-1-5 
ؼ ثؼویس  للحػاون وجػصیص الشساکة مؼ اإلااطظات اإلااهدة  للسغايةخاصة وبىاء مشاًز

 الػمل الخمري ف  

 مؼ فئات الشسکاء املخحلفة السغايةف  الحجازب وؤفظل اإلامازطات ثورٌق  4-1-6

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

 السغاية ةبداز 

4-3 

بت  الحقىٌةبدازة 

بدازات السغاية 

 بت الجمػٌة

 وفسوغها

4-3-1 
ثددید الحقىیات البدیلة والىاشئةت وثقییم اطحخدامها؛ لدغم الظیاطات 

 الجمػٌة واملجحمؼغلی ت وکرلك ثإرمرها الخاصة االسغاية والاطتراثیجیات

4-3-2 
ها وثکاملهات وکرلك ثددیث ؛ لظمان ثوافقاالسغايةبدازة اإلاىظومة الحقىیة 

 الحقىیات اإلاحقادمة

4-3-3 
ثدقیق الاطحخدام ألام ل للحقىیاتت وقیاض مدى الاطحاال  لوطاثل الحقىیة 

 بت اسامج السغاية ال،الیة

 السغايةاطحخدام ثقىیة اإلاػلومات والاثصا  لحدظمن ؤداء  4-3-4

 السغايةظمن للػملیات ااطحخدام الحقىیة إلاظاهدة مبادزات الحد 4-3-5

 اخحیاز واطحخدام الحقىیات ؤلااداغیة والصدیقة للبیئة 4-3-6
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

 السغاية ةبداز 

5-1 

ثدديد و دازة 

الػملٌات 

بت  االجمػٌة

لسغاية بدازات ا

 بت الجمػٌة

 وفسوغها

5-1-1 
بدازة ثددید الػملیات السثیظیة والفسغیة وبما یحوافق ویدقق طیاطة وؤهداف 

 السغاية الاطتراثٌجٌة

 اإهداف السغايةثددید اإلاظاولمن غً الػملیات املخحلفة  5-1-2

5-1-3 
بت  یة والفسغیةزطم وثوریق کافة ؤلاحساءات والحفاصیل اإلاحػلقة االػملیات السثیظ

 مدوز السغاية 

5-1-4 
ثؼبیق ؤهظمة ذات مواصفات قیاطیة محػازف غلاوا إلدازة الجودة االجمػٌةت م ل: 

  الدلٌل ؤلاحساج  للسغاية( 9111هظام بدازة الجودة ؤیصو 

 بت السغاية ثؼویس مقاییع وماشسات ؤداء للػملیات املخحلفة 5-1-5

بدازة / 5

الػملیات 

بت  اتوالخدم

 السغاية ةبداز 

5-2 

ثصمٌم وثؼويس 

خدمات 

بت  اإلاظحفٌديً

بدازات السغاية 

 بت الجمػٌة

 وفسوغها

 بت السغاية ثددید وثصيیف الخدمات التي ثقدمها الجمػٌة لکافة اإلاظحفیدیً 5-2-1

5-2-2 
مً  ااطحؼالع زؤي اإلاظحفیدیً خو  الخدمات اإلاقدمة لهم بدازة السغايةقیام 

 السغاية

5-2-3 
ت وثقدیمها بت الخدمات ثؼبیق مىاجیات وآلیات مىحظمة لحصمیم الخدمات

 للمظحفیدیً اؼسا وؤطالی  ااحکازیة ومحؼوزة

 االحػسیف وؤلاغالن غً الخدمات التي ثقدمها للمظحفیدیً بدازة السغايةقیام  5-2-4

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

 السغاية ةبداز 

5-3 

الحدظمن 

مس اإلاظح

للػملٌات 

بت  والخدمات

بدازات السغاية 

5-3-1 
هحاثج غلی احددید ؤولویات الحدظمن للػملیات والخدمات اىاًء  بدازة السغايةقیام 

 ماشسات ألاداء املخحلفة وهحاثج اطحؼالغات السؤي اإلاحػلقة ااإلاظحفیدیً

5-3-2 
فة الػملیات والخدمات وبمشازکة ثؼبیق مىاجیة مىحظمة للحدظمن اإلاظحمس لکا

 االسغايةالػاملمن 

االشسح وثوطیذ الحدظیىات الجدیدة لکافة الػاملمن  بدازة السغايةقیام  5-3-3
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 بت الجمػٌة

 وفسوغها
 مً خدمات السغاية واإلاظحفیدیً

5-3-4 
اقیاض وثقییم الىحاثج اإلاحدققة مً مشازیؼ الحدظمن اإلاظحمس  بدازة السغايةقیام 

 لػملیاتوا وخدماتوا

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

 السغاية  ةبداز 

5-4 

بدازة وجػصيص 

غالقات اإلاحبرغمن 

بت  واإلاظحفٌديً

بدازات السغاية 

 بت الجمػٌة

 وفسوغها

 احددید وثصيیف اإلاحبرغمن کإخد ؤهم شساثذ اإلاحػاملمن مػها بدازة السغايةقیام  5-4-1

 غايةالس ثددید وثصيیف اإلاظحفیدیً مً خدمات  5-4-2

 احددید محؼلبات واخحیاحات کافة شساثذ اإلاظحفیدیً السغايةقیام  5-4-3

 اىاء قاغدة مػلومات محکاملة غً کافة اإلاظحفیدیً واإلاحبرغمن 5-4-4

5-4-5 
االحواصل الدوزي ااإلاحبرغمن واإلاظحفیدیًت وجػصیص الػالقة  بدازة السغايةقیام 

 إلاا يخدم اسامج السغاية ترخاتومغلی مسثیاتوم ومق مػهمت وال،صو  

5-4-6 
احؼویس هظام الاقتراخاتت ومػالجة شکاوي اإلاظحفیدیًت وثؼبیق  بدازة السغايةقیام 

 آلیات وات،ة لالطحماع لصوت اإلاظحفید

5-4-7 
الخدمات غلی ت و ػالغهم اإلاحبرغمنبدازة السغاية و  ثؼویس آلیات للحواصل الفػا  امن

 ٌة لجمیؼ شساثذ اإلاظحفیدیًاإلاقدمة مً الجمػ

 
 وفٌما يحػلق ايحاثج ممازطات الحممب وال،وكمة ما يلت: 

 جمػٌة.صلة اإغما  الذات ثنون الىؼاا الري جاؼٌ، الىحاثج  /1
 .يوحد ثقظٌم وثصيٌف وثدديث للىحاثج /2
 .اثجاهات بيجااٌة للىحاثجوحود  /3
 .حود ؤهداف مالثمة للىحاثج اإلاسحوةو  /4
 .يجااٌة للىحاثجوحود مقازهات مالثمة وا /5
 .وحود ثوطٌذ إلاظببات الىحاثج /6

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

هحاثج ؤ/ 7

 اإلاوازد البشسیة

بت بدازة 

 السغاية

 1-ؤ7

مقايٍع زؤي 

 اإلاوازد البشسية

بت بدازات 

السغاية بت فسوع 

 الجمػٌة

 بت بدازة السغاية ف مػد  السطا الو ٌ 7-1-1

 فسص الحػلم والحدزی  داخل وخازج الجمػٌة 7-1-2

 بت بدازة السغاية الحمکمن واإلاشازکة 7-1-3

 بت بدازة السغاية الحقییم الػاد  لألداءت وثقدیس ألاداء اإلاحفوا  7-1-4

 بت بدازة السغاية الحؼوز والاطحقساز الو ٌف  7-1-5

 بت بدازة السغاية لو یفیة للػاملمن الفسص ا 7-1-6

 بت بدازة السغاية الحػلم اإلاظحمسغلی الخشجیؼ  7-1-7

 بت بدازة السغاية ایئة الػمل 7-1-8

 بت بدازة السغاية اإلاسافق الجٌدة والخدمات 7-1-11

 بدازة السغايةشفافیة الحػامل وألاهظمةت و حساءات  7-1-13

 اةدازة السغايةالقسازات اإلاحػلقة شفافیة  7-1-14
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

هحاثج ؤ/ 7

 اإلاوازد البشسیة

بت بدازة 

 السغاية

 2-ؤ7

ماشسات ألاداء 

اإلاحػلقة ااإلاوازد 

بت بدازات  البشسية

السغاية بت فسوع 

 الجمػٌة

 بت بدازة السغاية قیاض الػاثد مً الحو یف  ؤلاهحاحیة( 7-2-1

 بت بدازة السغاية ػاملمن مػد  الاطحجااة الطخباهات آزاء ال 7-2-2

 بت بدازة السغاية ثدقیق الىحاثج اإلاؼلوبةف  هجاح اسامج الحدزی   7-2-3

 بت بدازة السغاية فسا الحدظمن اإلاظحمسف  اإلاشازکة  7-2-4

 بت بدازة السغاية اسهامج اقتراخات اإلاو فمنف  وظبة اإلاشازکة  7-2-5

 ت بدازة السغايةبثقدیس حهود الػاملمن  7-2-6

 بت بدازة السغاية مػدالت بهحاحیة اإلاو فمن 7-2-7
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

/ هحاثج 8

بت  اإلاظحفٌديً

 بدازة السغاية

8-1 

قايٍع زؤي م

وزطا 

بت  اإلاظحفٌديً

بدازات السغاية 

 بت فسوع الجمػٌة

 بت بدازة السغاية مػد  السطا الػام 8-1-1

 بت بدازة السغاية حودة الخدمات 8-1-2

 بت بدازة السغاية طهولة الوصو  ب ی الخدمات 8-1-3

 بت بدازة السغاية اإلادة الصمىیة لحقدیم الخدمات 8-1-4

 بت بدازة السغاية طلول وکفاءة الػاملمن ومقدم  الخدمة 8-1-5

 بت بدازة السغاية مدى الاطحجااة لؼل  اإلاظحفیدیً 8-1-6

 بت بدازة السغاية الخدماتف  مدى ؤلااداع والااحکاز  8-1-7

 بت بدازة السغاية اإلاسوهة 8-1-8

 بت بدازة السغاية الحواصل 8-1-9

 بت بدازة السغاية  شفافیة ووطوح ؤلاحساءات والحػلیمات للمظحفیدیً 8-1-11

 بت بدازة السغاية مػالجة شکاوى اإلاظحفیدیً 8-1-11

 بت بدازة السغاية ثقدیم الخدماتف  الػد  واإلاظاواة   8-1-12

/ هحاثج 8

بت  اإلاظحفٌديً

 بدازة السغاية

8-2 

ماشسات ألاداء 

اإلاحػلقة 

بت  ااإلاظحفٌديً

بدازات السغاية 

 بت فسوع الجمػٌة

 ةبت بدازة السغاي غدد اإلاظحفیدیً 8-2-1

 بت بدازة السغاية غدد الخدمات اإلاقدمة للمظحفیدیً 8-2-4

 بت بدازة السغاية وظبة الخدمات الجدیدة 8-2-5

 بت بدازة السغاية مػد  الوقد الالشم لحقدیم الخدمات املخحلفة 8-2-6

 بت بدازة السغاية محوطؽ الصمً اإلاظحاسا إلاػالجة الشکوى  8-2-7

 بت بدازة السغاية ثقدیم الخدماتف  خؼاء وظبة ألا  8-2-8

 بت بدازة السغاية ثىوع شساثذ اإلاظحفیدیً 8-2-11

 بت بدازة السغاية غدد الاقتراخات اإلاقدمة مً اإلاظحفیدیً 8-2-11

 بت بدازة السغاية غدد الاقتراخات اإلاؼبقة 8-2-12
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 مب  اإلامازطات(غىاصس الحم السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة هحاثج / 9

 السغاية
9-2 

الىحاثج 

إلدازة  الخشاٌلٌة

 بت بدازة السغاية الوقد الالشم إلهجاش الػملیات السثیظیة 9-2-1

 بت بدازة السغاية وظبة ألاخؼاء  الجودة( 9-2-2
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 مب  اإلامازطات(غىاصس الحم السمص

 اإلاػٌاز السمص

 بت بدازة السغاية مػد  الاطحجااة 3-2-9 السغاية

 بت بدازة السغاية فػالیة ؤداء الػملیات 9-2-4

 بت بدازة السغاية الػملیات وؤلاحساءاتف  وظبة الحدظمن  9-2-5

 بت بدازة السغاية الػملیات املخحلفةف  ؤلااداع والااحکاز  9-2-6

 بت بدازة السغاية غدد الاقتراخات اإلاؼبقة 9-2-7

 بت السغاية اىائواالتي ثم  غدد اإلاشازیؼ الجدیدة 9-2-8

 بت بدازة السغاية وظبة اإلاػامالت ؤلالکتروهیة 9-2-9

 بت بدازة السغاية غدد ؤلاغالهات واإلابادزات ؤلاغالمیة 9-2-11

 بت بدازة السغاية مػد  اإلاشازکات ؤلاغالمیة 9-2-11

بدازة هحاثج / 9

 السغاية
9-3 

هحاثج اإلاوازد 

إلدازة  والشساكات

 السغاية

 بت بدازة السغاية غدد اإلاوزدیً 9-3-1

 بت بدازة السغاية وظبة اإلاوزدیً امل،لیمن 9-3-2

 بت بدازة السغاية غدد الشساکات 9-3-3

 بت بدازة السغاية ثکالیف اإلاوزدیً 9-3-4

 بت بدازة السغاية غدد الاححماغات مؼ الشسکاء 9-3-5

 بت بدازة السغاية غدد اإلابادزات هدو الشسکاء 9-3-6

 بت بدازة السغاية غدد الخدمات اإلاشترکة مؼ الشسکاء 9-3-7

 بت بدازة السغاية مػد  دوزان املخصون 9-3-8

 بت بدازة السغاية غدد اإلابادزات املجحمػیة 9-3-12

 بت بدازة السغاية قیاض آلاراز ؤلایجاایة للمبادزات املجحمػیة 9-3-13

دازة بهحاثج / 9

 السغاية
9-4 

هحاثج اإلاػلومات 

إلدازة  واإلاػسفة

 السغاية

 بت بدازة السغايةغدد مصادز اإلاػلومات  9-4-1

 إلدازة السغاية غدد ؤلاصدازات الدوزیة 9-4-2

 بت بدازة السغاية طهولة الوصو  للمػلومات 9-4-3

 بت بدازة السغاية دقة اإلاػلومات 9-4-4

 بت بدازة السغاية ادزات اإلاحػلقة ااإلاػلومات واإلاػسفةغدد اإلاب 9-4-5

 ابرامج السغايةاإلااثمسات واللقاءات الػلمیة ذات الػالقة ف  غدد اإلاشازکات  9-4-6

 

ا: فٌما يحػلق اماشسات ال،وكمة وفق مػٌاز  متمن(
ً
 رال 

املػياز 

 السئيس ي

 املػياز الفسعي
 غىاصس الخميز )املمازشاث( السمز

 املػياز زالسم

الالتبام / 1

 والامح ا 
 غً اسامج السغاية الحقازيس الظىوية 1-5-1 السغاية ثقازيس 1-5

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-7 

ؤوشؼة 

 وفػالٌات

 السغاية

 الخاصة االسغاية الترخٌص وممازطة ألاوشؼة 1-7-1

 الخاصة االسغاية ألاوشؼة والفػالٌات الدولٌة 1-7-2
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املػياز 

 السئيس ي

 املػياز الفسعي
 غىاصس الخميز )املمازشاث( السمز

 املػياز زالسم

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-8 

 لجانثنويً 

 السغاية

 الخاصة االسغاية المجان الداثمة 1-8-1

 الخاصة االسغاية المجان اإلااقحة 1-8-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-9 

الوراثق 

بت  والسجالت

 السغاية

 الخاصة االسغاية خفظ الوراثق والسجالت 1-9-1

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-1 

 اللواثذ وألاهظمة

 لسغايةبت ا
 الخاصة االسغاية وشس اللواثذ والظٌاطات اإلاػحمدة 2-1-2

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-2 

اٌاهات القاثممن 

 السغايةغل  

 الخاصة االسغاية ؤلافصاح غً اٌاهات ؤلادازة والفسوع 2-2-3

 الخاصة االسغايةؤلافصاح غً الشوالس الو ٌفٌة  2-2-4

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
 السغاية اٌاهات 2-3

 الخاصة االسغاية الحػامل مؼ الشناوى والاطحفظازات 2-3-2

 الخاصة االسغاية غملٌات قٌاض السطا ألص،اب الػالقة 2-3-3

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-4 

ؤهداف وبسامج 

 السغاية

 الخاصة االسغاية وشس ألاهداف الاطتراثٌجٌة والخشاٌلٌة 2-4-1

 الخاصة االسغايةوالبرامج وشس ثقازيس ألاوشؼة  2-4-2

 الخاصة االسغاية وشس مبالغ اإلاظاغدات الىقدية والػٌيٌة وؤغداد اإلاظحفٌديً 2-4-3

2-4-4 
الخاصة  ثبلٌغ اإلاظحفٌديً غً الظٌاطات واللواثذ غىد وشسها او ثدديثوا

 االسغاية
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 لخؼة الخشاٌلٌة الحاطػةالواحبات السثٍظة اإلاىوػة بوره ؤلادازة بت ابدازة الحإهٌل: 
 : فٌما يحػلق احدقٌق ااألهداف الاطتراثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:ؤوال

 (1. )ث%85بىاء وخداث جأهيليت مخخصصت بالفسوع بجىدة جصل إلى  /5

 مً اإلااشسات ثدقٌق هرا الهدف السثٍع خال  طىوات الخؼة الاطتراثٌجٌةالػمل بت ويحؼل  
ً
ت محاعػة غددا

 غل  الىدو الحا ت:الاطتراثٌجٌة 

 شسح اإلااشس اإلااشسات الاطتراثٌجٌة ت
 اإلاظألاودف خظ  الفترات

2121 2121 2122 2123 2124 

 (1-1 ت
غدد الفسوع التي فػلد وخدات 

 الحإهٌل فاوا
غدد الفسوع التي ؤطظد 
 وخدات الحإهٌل بدازيا 

6 8 11 12 14 

 (2-1 ت
وظبة حودة جشاٌل وخدات 

 الحإهٌل اإلافػلة
ة حودة ثفػٌل وظب

 وخدات الحإهٌل مٌداهٌا
65% 71% 75% 81% 85% 

 

 (2)ث %.85الاشتراجيجي للخأهيل، بيصبت جصل إلى  اكخفاءهجاح خطت بسهامج / 6

 مً اإلااشسات ثدقٌق هرا الهدف السثٍع خال  طىوات الخؼة الاطتراثٌجٌةالػمل بت ويحؼل  
ً
ت محاعػة غددا

 الاطتراثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:

 شسح اإلااشس اإلااشسات الاطتراثٌجٌة ت
 اإلاظألاودف خظ  الفترات

2121 2121 2122 2123 2124 

 (1-2 ت
غدد اإلاظألاودفمن امظازات 
 اسهامج اكحفاء الاطتراثٌ ت

  211اطألاوداف 
ً
فسدا

اإخد مظازات اسهامج 
 اكحفاء ال الرة

485 211 211 211 211 

 (2-2 ت
غدد ال،اصلمن غل  و ٌفة ال 

زيا   3111غً يقل دخلها 
 شهسيا

غدد مً ثم ثو ٌفهم ب   
غدد اإلاظألاودفمن 

 االحدزي 
41% 55% 65% 75% 85% 

 

 (3)ث %.15جمكين ألاشس املصتهدفت ببرهامج )الخأهيل الخىمىي( بيصبت جصل إلى  /7

 مً اإلااشساتثدقٌق هرا الهدف السثٍع خال  طىوات الخؼة الاطتراثٌجٌةالػمل بت ويحؼل  
ً
 ت محاعػة غددا

 الاطتراثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:

 شسح اإلااشس اإلااشسات الاطتراثٌجٌة ت
 اإلاظألاودف خظ  الفترات

2121 2121 2122 2123 2124 

 (1-3 ت
غدد ألاطس اإلاظألاودفة امظاز 

 الحإهٌل الحىموي 

غدد ألاطس اإلااهلة 
ثىمويا ب   غدد ألاطس  

 اإلاظألاودفة االحدزي 
2% 3% 5% 11% 15% 
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 (4. )ث( شساكت فاغلت وداغمت ألهداف الخأهيل ضمً بسهامج )إكخفاء(32جدقيق ) /8

 مً اإلااشسات ثدقٌق هرا الهدف السثٍع خال  طىوات الخؼة الاطتراثٌجٌةالػمل بت ويحؼل  
ً
ت محاعػة غددا

 الاطتراثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:

 شسح اإلااشس اإلااشسات الاطتراثٌجٌة ت
 اإلاظألاودف خظ  الفترات

2121 2121 2122 2123 2124 

 غدد شساكات الحإهٌل اإلاىفرة  (1-4 ت
غدد شساكات الحإهٌل 

 اإلاىفرة
11 15 21 25 31 

 وظبة ثفػٌل الشساكات اإلاىفرة (2-4 ت
غدد الشساكات اإلافػلة 
 ب   الشساكات اإلاىفرة 

81% 85% 91% 95% 111% 

 

 
ً
 : فٌما يحػلق اممازطات الحممب وال،وكمة ما يلت:  راهٌا

 لحؼبٌق اإلامازطة. مدددةمػحمدة و مىاجٌة وحود  /1

 الحدديث الدوزي للمىاجٌة. /2

 وشاملة لجمٌؼ بحساءات اإلامازطة. محناملةاإلاىاجٌة ثنون  /3

 .اهحظام وشمولٌةثؼبٌق اإلاىاجٌة ا /4

 بطافة الشواهد لجمٌؼ ؤلاحساءات اإلاىفرة بت اإلاىاجٌة. /5
اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 طات(غىاصس الحممب  اإلاماز  السمص

 اإلاػٌاز السمص

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت بدازة 

 الحإهٌل

1-1 

القادة كقدوة 

 خظىة للػاملمن

حإهٌل ال ةبت بداز 

 الجمػٌةا

 الفسوعاووخداتوا 

1-1-1 
مً  مفاهٌم ومبادت الػمل الخمري والايمان اإهمٌح،بت الحإهٌل ثبني القادة 

 الجاه  الديني وؤلاوظاو 

 بت مجا  الحإهٌلة ٌم اإلااطظٌالالتبام والػمل االق 1-1-2

 مبدؤ الشوزى الثخاذ القسازات وثؼبٌقت بت الحإهٌل الػاملمنمؼ  ااإلاشازكةادة ٌالق 1-1-3

 ذلك بتالقدوة ال،ظىة  وثقديمت بت مجا  الحإهٌل الػمل الحؼوعت وجشجٌؼثبني  1-1-4

1-1-5 
 ابنغمل جػصش زوح الػمل الجماعت  آلٌاتت وثبني هٌلبت الحإالػمل الجماعت  جشجٌؼ

 الػاملمن

 بت مجا  الحإهٌل د مً قادة اإلاظحقبليحد حٌل وثؼويسبغداد  بتاإلاظاهمة  1-1-6

 الظسوف اإلاالثمة لرلك وتوٌئةت والااحنازؤلااداع  غل بت الحإهٌل  الػاملمن جشجٌؼ 1-1-7

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت بدازة 

 الحإهٌل

1-2 

الحخؼٌؽ 

بت  الاطتراثٌ ت

حإهٌل ال ةبداز 

 الجمػٌةا

 ووخداتوا االفسوع

1-2-1 
ة ٌم اإلااطظٌالق وثدديدة وزطالة الجمػٌةت يزئ  وصٌالةبغداد اإلاشازكة بت 

 الجمػٌة مفاهٌم يحوافق امبادتن اما مللػامل

1-2-2 

اإلاػلومات  كافة وثدلٌلحمؼ  يشملاما  الاطتراثٌ ت الحخؼٌؽمفهوم  وثؼبٌقثبني 

 وثؼويست إلدازة الحإهٌل اإلاوقف  الحدلٌلوالخاصة ذات الػالقةت وغمل  الداخلٌة

 للحىفٌر الصمىٌةواإلادة  اإلاظاولٌاتت السثٍظٌةغوامل الىجاح  وثدديد

1-2-3 
والالشمة إلاواحهة املخاػس  البديلةلمخؼؽ  الاطتراثٌجٌةالخؼة  شمولٌة

 ا  ثإهٌلمج بت واإلاحامرات
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 طات(غىاصس الحممب  اإلاماز  السمص

 اإلاػٌاز السمص

1-2-4 
 لنافة الاطتراثٌجٌةوالخؼة  اإلااطظٌةم ٌوالسطالة والق السئية وجػمٌموشس 

 اسامج الحإهٌلاإغما  ووشاػات ىٌمن اإلاػ كافة وكرلكت االحاهٌل الػاملمن

1-2-5 
بت مدوز  الاطتراثٌجٌةالخؼة  ثىفٌرمساحػة ومحاعػة  آلٌة وثؼبٌق ثؼويس

 للمحاعػة وؤلاهجاش الدوزية الحقازيست و غداد الحإهٌل

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت بدازة 

 الحإهٌل

1-3 

الحواصل الفػا  

 مؼ كافة اإلاػىٌمن

حإهٌل ال ةبت بداز 

 الجمػٌةا

 ووخداتوا االفسوع

1-3-1 
ن ٌماإلاػى كافةقىوات للحواصل الفػا  واإلاباشس واإلاىحظم مؼ  وثدديد ثؼويس

 بدازة الحإهٌلاإغما  

1-3-2 
 كافةومحؼلبات  اخحٌاحات وثدديدت الػمٌلالاطحماع لصوت  طٌاطةثبني 

 ومجحمؼ وشسكاء منومحبرغ ومظحفٌديً منمً غامل اةدازة الحإهٌلن ٌماإلاػى

1-3-3 
ذات الػالقة  والفػالٌات ٌةألاوشؼة املجحمػ بت بدازة الحإهٌلقادة  كةمشاز 

 امجا  الحإهٌل

1-3-4 
نت والاػالع ٌماإلاػى كافةمػد  زطا  وقٌاضاطحؼالع السؤي  حبٌاهاتاط وجشجٌؼثبني 

 هرا الخصوص بتالالشمة  والوقاثٌة الحص،ٌدٌةهحاثجهات واثخاذ القسازات  غل 

1-3-5 
مً  واإلاظحفٌديً الػاملمن كافةالباب اإلافحوح مؼ  طٌاطة قادة الحإهٌلثبني 

 اسامج الحإهٌلخدمات 

1-3-6 
 الرهىٌةالصوزة  وثدظمن لحػصيصامبادزات فّػالة ومىحظمة  هٌلقادة الحإ قٌام

 ن واملجحمؼٌمامخحلف شساثذ اإلاػى بت مجا  الحإهٌل لمجمػٌة

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت بدازة 

 الحإهٌل

1-4 

مشازكة القادة 

بت ثؼويس 

وثدظمن الاهظمة 

ػات  والخشًس

بت والػملٌات 

حإهٌل ال ةبداز 

 الجمػٌةا

 داتوا االفسوعووخ

1-4-1 
اةدازة واإلاظاهدة  السثٍظٌة الػملٌات ثدديد بت ااإلاشازكة قادة الحإهٌل قٌام

 غاوا اإلاظاولمن وثدديدت الحإهٌل

1-4-2 

 الػملٌات لنافةاإلاظحمس  الحدظمن إلافاهٌم قادة الحإهٌل وجشجٌؼثبني 

فسا  بتشخصٌة واإلاشازكة الت اةدازة الحإهٌل وؤلادازية الخشاٌلٌةوؤلاحساءات 

 الػمل املخصصة لهرا الاسض

1-4-3 

وال،قاثق الالشمة  وؤلاخصاثٌاتاإلاػلومات  كافة وثدلٌلاجمؼ  قادة الحإهٌل قٌام

ؤهظمة  غل اإلاقترخة  والحدظٍىات والحػديالتاثخاذ القسازات  بتللمظاغدة 

ػات  اإلاظحوى امل،لت والدو ت غل  بت بحساءات الحإهٌل وجشًس

1-4-4 
احؼویس ؤهظمة فػالة لقیاض ألاداء اإلااطس ي لکافة قؼاغات  قادة الحإهٌلیام ق

 اسامج الحإهٌلوغملیات 

1-4-5 
صیالة وثؼویس ف  المجان وفسا الػمل اإلاحخصصة ف   قادة الحإهٌلمشازکة 

 مدوز الحإهٌلغلی وثددیث ألاهظمة والخشسیػات املخحلفة ذات الػالقة والحإرمر 

 امجاالت الحإهٌلاإلاىظمات الوػىیة وؤلاقلیمیة والدولیة ذات الػالقة ف  زکة اإلاشا 1-4-6

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت بدازة 

 الحإهٌل

1-5 

ثبني ووشس رقافة 

الجودة والحممب 

حإهٌل ال ةبت بداز 

 الجمػٌةا

 ووخداتوا االفسوع

1-5-1 
وزات الحدزیبیة اإلاحخصصة اإلالحقیات واإلااثمسات والدف   قادة الحإهٌلمشازکة 

بف    مجا  الجودة والحممُّ

1-5-2 

ب اإلااطس ي  قادة الحإهٌلجشجیؼ  بت لکافة مشازیؼ وبسامج الجودة وثدقیق الحممُّ

ت وثقدیس الػاملمن مً ؤفساد وفسا غمل اإلاشازکمن اسامج الحاهٌل داخل الجمػٌة

 هره البرامجف  
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 طات(غىاصس الحممب  اإلاماز  السمص

 اإلاػٌاز السمص

1-5-3 

اخبني وثؼبیق مفهوم الحقییم الراج  للحممب اإلااطس ي  قادة الحإهٌلقیام و مبادزة 

داخل الجمػٌةت وبصفة مىحظمةت والاطحفادة مً هحاثج الحقییم بت اسامج الحإهٌل 

 اسامج الحإهٌللحؼویس وثدظمن ؤغما  وهحاثج 

1-5-4 
دزاطة وثدلیل غلی کافة قسازاتوا الخشایلیة وؤلادازیة اىاًء  قادة الحإهٌلاثخاذ 

 املخحلفة اإلاحدققةت وکرلك الحوقػات والحيباات اإلاظحقبلیة الىحاثج

1-5-5 
اسامج وحواثص الجودة ف  وجشجیػها إلاشازکة الجمػٌة  قادة الحإهٌلمبادزة 

 
ً
 ودولیا

ً
ب مدلیا  والحممُّ

1-5-6 
اسامج ف  اخشجیؼ وشس وثباد  ؤفظل اإلامازطات والحؼبیقات  قادة الحإهٌلقیام 

 مؼ الجها الحإهٌل
ً
 ودولیا

ً
 ت اإلامارلة مدلیا

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت بدازة 

 الحإهٌل

1-6 

بدازة املخاػس 

 وبسامج الحاٌمر

حإهٌل ال ةبت بداز 

 الجمػٌةا

 ووخداتوا االفسوع

1-6-1 
بدازة اسامج وفػالیات الحایمر املخحلفة ف   قادة الحإهٌلاإلاشازکة الشخصیة 

 داخل الجمػٌة

1-6-2 
لجمػٌة اصفة دوزیة اىاًء اا بت بدازة الحإهٌلاطة وثددید اسامج الحایمر اإلاؼلوبة دز 

 هحاثج بدازة الحإهٌلغلی یة والخازحیة اإلاارسة هحاثج ثدلیل الػوامل الداخلغلی 

1-6-3 

ثؼویس آلیات غمل وات،ة ومدددة إلدازة الحایمرت وثقلیص اإلاقاومة لهره 

ثدقیق ألاهداف اإلاسحوة مً اسامج ف  إلاػىیمن البرامجت وطمان مشازکة کافة ا

 بت مدوز الحإهٌل الحایمر املخحلفة

1-6-4 
 وثؼويست اسامج الحإهٌلؤغما  ووشاػات غلی کافة املخاػس امل،حملة  ثدديد

 ال،لو  والبداثل الالشمة إلاواحهة هره املخاػس
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 طات(غىاصس الحممب  اإلاماز  السمص

 اإلاػٌاز السمص

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت بدازة 

 الحإهٌل

2-1 

ثخؼٌؽ وثإممن 

اخحٌاحات 

الجمػٌة مً 

 اإلاوازد البشسية

حإهٌل ال ةبت بداز 

 الجمػٌةا

 ووخداتوا االفسوع

 بت بدازة الحإهٌل وطؼ وثؼویس الظیاطات وؤلاحساءات والخؼؽ الخاصة االػاملمن 2-1-1

2-1-2 
ؼؽ اإلاوازد البشسیة االظیاطات والاطتراثیجیات والهیکل الحىظیمي زبؽ خ

 إلدازة الحإهٌلوالػملیات السثیظیة 

2-1-3 
مً  بدازة الحإهٌلثددید الو اثف وثصمیمها وثوصیفهات وثخؼیؽ اخحیاحات 

 القوى الػاملة

2-1-4 
لحقدیم بدازة غملیة الحو یفت و یجاد الکوادز والؼاقات البشسیة الالشمة 

 لبرامج الحإهٌلالخدمات وألاغما  املخحلفة 

 بت بدازة الحإهٌلبدازة اسهامج الحدزج والحػاق  الو یف   2-1-5

 بدازة الحإهٌلثؼویس طیاطات واطتراثیجیات ف  بشسال الػاملمن  2-1-6

2-1-7 
غمل مظوخات دوزیة لقیاض زطا الػاملمنت والاطحفادة مً الىحاثج لحؼویس 

 االجمػٌة الحإهٌلطیاطات وخدمات 

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية
2-2 

منافإة الػاملمن 

بت  وجػويظهم

 اةدازة الحإهٌلبحساء ثقییم غلمي وماو ت للو اثف املخحلفة  2-2-1

 التي ثمىدها للػاملمن؟ احددید اإلاصایا بدازة الحإهٌلکیف ثقوم  2-2-2
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 طات(غىاصس الحممب  اإلاماز  السمص

 اإلاػٌاز السمص

بت بدازة 

 الحإهٌل

حإهٌل ال ةبداز 

 الجمػٌةا

 ووخداتوا االفسوع

 بت الحإهٌل  شفاف( ثؼبیق هظام لػمل ثقییم دوزي ألداء الػاملمن 2-2-5

 حإهٌلاملجموغاتت وزبؼها اإهداف المساحػة وثددیث ؤهداف ألافساد و  2-2-7

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت بدازة 

 الحإهٌل

2-3 

ثؼويس وثدزي  

 ةبت بداز  الػاملمن

حإهٌل ال

 مػٌةالجا

 ووخداتوا االفسوع

 ؟االحإهٌلاحددید وثصيیف مهازات وقدزات الػاملمن  بدازة الحاهٌلکیف ثقوم  2-3-1

 ؟االحإهٌل احددید الاخحیاحات الحدزیبیة للػاملمن بدازة الحاهٌلکیف ثقوم  2-3-2

2-3-3 
 امحؼلبات الحإهٌلبکظاب الػاملمن اإلاػسفة واإلاهازات الالشمة لسبؽ ؤوشؼة 

 اإلاظحفیدیً وؤغما  الجمػٌة

2-3-4 
هؼاا ألافساد واملجموغات وؤلادازة وثؼویس غلی بیجاد وثىمیة فسص الحػلم 

 بت محؼلبات اسامج الحإهٌل مهازات فسا الػمل

 الػاملمن؟غلی اقیاض فاغلیة وؤرس الحدزی   بدازة الحإهٌلکیف ثقوم  2-3-5

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت بدازة 

 الحإهٌل

2-4 

ثمتمن الػاملمن 

ومشازكألاوم 

وثوفمر اٍئة غمل 

 ةبت بداز  مىاطبة

حإهٌل ال

 الجمػٌةا

 ووخداتوا االفسوع

2-4-1 
غملیات الحدظمن ف  اخشجیؼ الػاملمنت و شساکهم  بدازة الحإهٌلکیف ثقوم 

 ؟لبرامج الحإهٌل اإلاظحمس للػملیات والخدمات

2-4-2 
فیة لحمکمن الػاملمن مً القیام احلبیة کیف یحم ثفویع الصالخیات الکا

 اخحیاحات اإلاظحفیدیً؟

2-4-4 
الحػامل مؼ الػاملمنت والحػسیف ف  محاعػة قواهمن الػمل ومحؼلباتوات والشفافیة 

 ت و ثاخة الفسصة لمجمیؼ لالػالع غلاوابدازة الحإهٌلاإهظمة وطیاطات 

2-4-5 
اقتراخاتومت ومػالجة  ب  والاطحماع ت بت وخدات الحإهٌل الحواصل مؼ الػاملمن

 الشکاوي والحظلمات اإلاحػلقة بوم
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

 بدازة الحإهٌل

4-1 

 بدازة الشساكات

حإهٌل ال ةبت بداز 

 الجمػٌةا

 ووخداتوا االفسوع

4-1-1 

ثددید الشسکاء السثیظیمن وثصيیفهمت ومً رم ثإطیع الشساکات لحدقیق 

ؤقص ی فاثدة ماوات وشیادة القیمة اإلاظافة لهره الشساکات وبما یخدم الظیاطات 

 اةدازة الحإهٌلوالاطتراثیجیات الخاصة 

4-1-2 
؛ ٌلبت مجا  الحإه اإلاػلومات مؼ الشسکاءف  ت واإلاشازکة ف ثإطیع الحکامل ال قا

 بیجاد ااحکازات وؤفکاز باداغیة وثفػیلها مً خال  الشساکاتف  مما یظاغد 

4-1-3 

الػمل اإلاشترل لحدظمن الػملیاتت وثدقیق القیمة ف  ثدقیق الاوسجام 

ؤطاض غلی اإلاظافة عظلظلة اإلاحػاملمن واإلاوزدیً؛ بودف مظاغفة الػاثد 

 الشساکاتت ودغم الحؼویس اإلاحباد  مؼ الشسکاء

4-1-4 

ثقدیم الخدماتت وثقلیص ف  بودف الحکامل  وخدات الحإهٌلالحػاون مؼ 

اإلاوازد اإلاحاخة لصیادة الؼاقة الاطخیػاایةت ف  الاشدواحیةت وثدقیق اإلاشازکة 

 الحإهٌل الاطتراثٌجٌةوثدقیق ؤهداف 

4-1-5 
ؼ خاصة االحإهٌل  ثؼویس  للحػاون وجػصیص الشساکة مؼ اإلااطظاتوبىاء مشاًز

 الػمل الخمري ف  اإلااهدة 

 مؼ فئات الشسکاء املخحلفة الحإهٌلف  هقل وثباد  الحجازب وؤفظل اإلامازطات  4-1-6
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

 بدازة الحإهٌل

4-3 

بت  الحقىٌةبدازة 

حإهٌل ال ةبداز 

 الجمػٌةا

 ووخداتوا االفسوع

4-3-1 
م اطحخدامها؛ لدغم الظیاطات ثددید الحقىیات البدیلة والىاشئةت وثقیی

 الجمػٌة واملجحمؼغلی ت وکرلك ثإرمرها الخاصة االحإهٌل والاطتراثیجیات

4-3-2 
؛ لظمان ثوافقها وثکاملهات وکرلك ثددیث االحإهٌلبدازة اإلاىظومة الحقىیة 

 الحقىیات اإلاحقادمة

4-3-3 
وطاثل الحقىیة ثدقیق الاطحخدام ألام ل للحقىیاتت وقیاض مدى الاطحاال  ل

 بت اسامج الحإهٌل ال،الیة

 الحإهٌلاطحخدام ثقىیة اإلاػلومات والاثصا  لحدظمن ؤداء  4-3-4

 الحإهٌلاطحخدام الحقىیة إلاظاهدة مبادزات الحدظمن للػملیات ا 4-3-5

 اخحیاز واطحخدام الحقىیات ؤلااداغیة والصدیقة للبیئة 4-3-6
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 الفسعت اإلاػٌاز
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

 بدازة الحإهٌل

5-1 

ثدديد و دازة 

الػملٌات 

بت  االجمػٌة

حإهٌل ال ةبداز 

 الجمػٌةا

 ووخداتوا االفسوع

5-1-1 
بدازة ثددید الػملیات السثیظیة والفسغیة وبما یحوافق ویدقق طیاطة وؤهداف 

 الحإهٌل الاطتراثٌجٌة

 اإهداف الحإهٌلثددید اإلاظاولمن غً الػملیات املخحلفة  5-1-2

5-1-3 
 زطم وثوریق کافة ؤلاحساءات والحفاصیل اإلاحػلقة االػملیات السثیظیة والفسغیة

 بت مدوز الحإهٌل

5-1-4 
ٌةت ثؼبیق ؤهظمة ذات مواصفات قیاطیة محػازف غلاوا إلدازة الجودة االجمػ

  الدلٌل ؤلاحساج  للحإهٌل( 9111م ل: هظام بدازة الجودة ؤیصو 

 بت الحإهٌل ثؼویس مقاییع وماشسات ؤداء للػملیات املخحلفة 5-1-5

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

 بدازة الحإهٌل

5-2 

ثصمٌم وثؼويس 

خدمات 

بت  اإلاظحفٌديً

حإهٌل ال ةبداز 

 الجمػٌةا

 ووخداتوا االفسوع

 بت الحإهٌل ثددید وثصيیف الخدمات التي ثقدمها الجمػٌة لکافة اإلاظحفیدیً 5-2-1

5-2-2 
مً  ااطحؼالع زؤي اإلاظحفیدیً خو  الخدمات اإلاقدمة لهم بدازة الحإهٌلقیام 

 الحإهٌل

5-2-3 
ثؼبیق مىاجیات وآلیات مىحظمة لحصمیم الخدماتت وثقدیمها للمظحفیدیً 

 ؼوزةاؼسا وؤطالی  ااحکازیة ومح

 االحػسیف وؤلاغالن غً الخدمات التي ثقدمها للمظحفیدیً بدازة الحإهٌلقیام  5-2-4

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

 بدازة الحإهٌل

5-3 

الحدظمن 

اإلاظحمس 

للػملٌات 

بت  والخدمات

حإهٌل ال ةبداز 

 الجمػٌةا

 ووخداتوا االفسوع

5-3-1 
غلی ظمن للػملیات والخدمات اىاًء احددید ؤولویات الحد بدازة الحإهٌلقیام 

 هحاثج ماشسات ألاداء املخحلفة وهحاثج اطحؼالغات السؤي اإلاحػلقة ااإلاظحفیدیً

5-3-2 
ثؼبیق مىاجیة مىحظمة للحدظمن اإلاظحمس لکافة الػملیات والخدمات وبمشازکة 

 االحاهٌلالػاملمن 

5-3-3 
لجدیدة لکافة الػاملمن االشسح وثوطیذ الحدظیىات ا بدازة الحإهٌلقیام 

 مً خدمات الحإهٌل واإلاظحفیدیً

5-3-4 
اقیاض وثقییم الىحاثج اإلاحدققة مً مشازیؼ الحدظمن  بدازة الحإهٌلقیام 

 اإلاظحمس لػملیاتوا وخدماتوا
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 الفسعت اإلاػٌاز
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

 بدازة الحإهٌل

5-4 

بدازة وجػصيص 

غالقات اإلاحبرغمن 

بت  واإلاظحفٌديً

حإهٌل لا ةبداز 

 الجمػٌةا

 ووخداتوا االفسوع

 احددید وثصيیف اإلاحبرغمن کإخد ؤهم شساثذ اإلاحػاملمن مػها بدازة الحإهٌلقیام  5-4-1

 الحإهٌلثددید وثصيیف اإلاظحفیدیً مً خدمات  5-4-2

 احددید محؼلبات واخحیاحات کافة شساثذ اإلاظحفیدیً بدازة الحإهٌلقیام  5-4-3

 بت مجا  الحإهٌل اغدة مػلومات محکاملة غً کافة اإلاظحفیدیً واإلاحبرغمناىاء ق 5-4-4

5-4-5 
االحواصل الدوزي ااإلاحبرغمن واإلاظحفیدیًت وجػصیص الػالقة  بدازة الحإهٌلقیام 

 إلاا يخدم اسامج الحاهٌل غلی مسثیاتوم ومقترخاتوم مػهمت وال،صو  

5-4-6 
قتراخاتت ومػالجة شکاوي اإلاظحفیدیًت احؼویس هظام الا بدازة الحإهٌلقیام 

 وثؼبیق آلیات وات،ة لالطحماع لصوت اإلاظحفید

5-4-7 
غلی ت و ػالغهم اإلاحبرغمنبدازة الحإهٌل و ثؼویس آلیات للحواصل الفػا  امن 

 الخدمات اإلاقدمة مً الجمػٌة لجمیؼ شساثذ اإلاظحفیدیً

 
 لت: وفٌما يحػلق ايحاثج ممازطات الحممب وال،وكمة ما ي

 جمػٌة.صلة اإغما  الذات ثنون الىؼاا الري جاؼٌ، الىحاثج  /1
 .يوحد ثقظٌم وثصيٌف وثدديث للىحاثج /2
 .اثجاهات بيجااٌة للىحاثجوحود  /3
 .حود ؤهداف مالثمة للىحاثج اإلاسحوةو  /4
 .وحود مقازهات مالثمة وايجااٌة للىحاثج /5
 .وحود ثوطٌذ إلاظببات الىحاثج /6

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

هحاثج ؤ/ 7

 اإلاوازد البشسیة

بت بدازة 

 الحإهٌل

 1-ؤ7

مقايٍع زؤي 

 اإلاوازد البشسية

بت وخدات 

الحإهٌل افسوع 

 الجمػٌة

 بت بدازة الحإهٌل مػد  السطا الو ٌف  7-1-1

 فسص الحػلم والحدزی  داخل وخازج الجمػٌة 7-1-2

 بت بدازة الحإهٌل الحمکمن واإلاشازکة 7-1-3

 بت بدازة الحإهٌل الحقییم الػاد  لألداءت وثقدیس ألاداء اإلاحفوا  7-1-4

 بت بدازة الحإهٌل الحؼوز والاطحقساز الو ٌف  7-1-5

 بت بدازة الحإهٌلالفسص الو یفیة للػاملمن  7-1-6

 ة الحإهٌلبت بداز  الحػلم اإلاظحمسغلی الخشجیؼ  7-1-7

 بت بدازة الحإهٌل ایئة الػمل 7-1-8

 بت بدازة الحإهٌل اإلاسافق الجٌدة والخدمات 7-1-11

 بت بدازة الحإهٌل شفافیة الحػامل وألاهظمةت و حساءات اإلاوازد البشسیة 7-1-13

 بت بدازة الحإهٌل شفافیة القسازات اإلاحػلقة ااإلاوازد البشسیة 7-1-14

ثج هحاؤ/ 7

 اإلاوازد البشسیة
 2-ؤ7

ماشسات ألاداء 

اإلاحػلقة ااإلاوازد 

 بت بدازة الحإهٌل قیاض الػاثد مً الحو یف  ؤلاهحاحیة( 7-2-1

 بت بدازة الحإهٌلمػد  الاطحجااة الطخباهات آزاء الػاملمن  7-2-2
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بت بدازة 

 الحإهٌل

بت  البشسية

وخدات الحإهٌل 

 افسوع الجمػٌة

 بت بدازة الحإهٌل ثدقیق الىحاثج اإلاؼلوبةف  الحدزی   هجاح اسامج 7-2-3

 بت بدازة الحإهٌل فسا الحدظمن اإلاظحمسف  اإلاشازکة  7-2-4

 بت بدازة الحإهٌل اسهامج اقتراخات اإلاو فمنف  وظبة اإلاشازکة  7-2-5

 بت بدازة الحإهٌلثقدیس حهود الػاملمن  7-2-6

 بت بدازة الحإهٌل  فمنمػدالت بهحاحیة اإلاو  7-2-7
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

/ هحاثج 8

بت  اإلاظحفٌديً

 بدازة الحإهٌل

8-1 

قايٍع زؤي م

وزطا 

بت  اإلاظحفٌديً

وخدات الحإهٌل 

 افسوع الجمػٌة

 بت بدازة الحإهٌل مػد  السطا الػام 8-1-1

 بت بدازة الحإهٌل دة الخدماتحو  8-1-2

 بت بدازة الحإهٌل طهولة الوصو  ب ی الخدمات 8-1-3

 بت بدازة الحإهٌل اإلادة الصمىیة لحقدیم الخدمات 8-1-4

 بت بدازة الحإهٌل طلول وکفاءة الػاملمن ومقدم  الخدمة 8-1-5

 بت بدازة الحإهٌل مدى الاطحجااة لؼل  اإلاظحفیدیً 8-1-6

 بت بدازة الحإهٌل الخدماتف  مدى ؤلااداع والااحکاز  8-1-7

 بت بدازة الحإهٌل اإلاسوهة 8-1-8

 بت بدازة الحإهٌل الحواصل 8-1-9

 بت بدازة الحإهٌل شفافیة ووطوح ؤلاحساءات والحػلیمات للمظحفیدیً 8-1-11

 بت بدازة الحإهٌل مػالجة شکاوى اإلاظحفیدیً 8-1-11

 بت بدازة الحإهٌل ثقدیم الخدماتف  الػد  واإلاظاواة   8-1-12

/ هحاثج 8

بت  اإلاظحفٌديً

 بدازة الحإهٌل

8-2 

ماشسات ألاداء 

اإلاحػلقة 

بت  ااإلاظحفٌديً

وخدات الحإهٌل 

 افسوع الجمػٌة

 بت بدازة الحإهٌل غدد اإلاظحفیدیً 8-2-1

 الحإهٌلبت بدازة  غدد الخدمات اإلاقدمة للمظحفیدیً 8-2-4

 بت بدازة الحإهٌل وظبة الخدمات الجدیدة 8-2-5

 بت بدازة الحإهٌل مػد  الوقد الالشم لحقدیم الخدمات املخحلفة 8-2-6

 بت بدازة الحإهٌل محوطؽ الصمً اإلاظحاسا إلاػالجة الشکوى  8-2-7

 بت بدازة الحإهٌل ثقدیم الخدماتف  وظبة ألاخؼاء  8-2-8

 بت بدازة الحإهٌل ثىوع شساثذ اإلاظحفیدیً 8-2-11

 بت بدازة الحإهٌل غدد الاقتراخات اإلاقدمة مً اإلاظحفیدیً 8-2-11

 بت بدازة الحإهٌل غدد الاقتراخات اإلاؼااقة 8-2-12
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة هحاثج / 9

 حإهٌلال
9-2 

الىحاثج 

إلدازة  الخشاٌلٌة

 الحإهٌل

 بت بدازة الحإهٌل الوقد الالشم إلهجاش الػملیات السثیظیة 9-2-1

 بت بدازة الحإهٌل وظبة ألاخؼاء  الجودة( 9-2-2

 بت بدازة الحإهٌل مػد  الاطحجااة 9-2-3
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 بت بدازة الحإهٌل فػالیة ؤداء الػملیات 9-2-4

 بت بدازة الحإهٌل الػملیات وؤلاحساءاتف  ة الحدظمن وظب 9-2-5

 بت بدازة الحإهٌل الػملیات املخحلفةف  ؤلااداع والااحکاز  9-2-6

 بت بدازة الحإهٌل غدد الاقتراخات اإلاؼبقة 9-2-7

 الحإهٌلالتي ثم اىائوا بت  غدد اإلاشازیؼ الجدیدة 9-2-8

 بت بدازة الحإهٌل هیةوظبة اإلاػامالت ؤلالکترو  9-2-9

 بت بدازة الحإهٌل غدد ؤلاغالهات واإلابادزات ؤلاغالمیة 9-2-11

 بت بدازة الحإهٌل مػد  اإلاشازکات ؤلاغالمیة 9-2-11

بدازة هحاثج / 9

 الحإهٌل
9-3 

هحاثج اإلاوازد 

إلدازة  والشساكات

 الحإهٌل

 بت بدازة الحإهٌل غدد اإلاوزدیً 9-3-1

 بت بدازة الحإهٌل إلاوزدیً امل،لیمنوظبة ا 9-3-2

 بت بدازة الحإهٌل غدد الشساکات 9-3-3

 بت بدازة الحإهٌل ثکالیف اإلاوزدیً 9-3-4

 بت بدازة الحإهٌل غدد الاححماغات مؼ الشسکاء 9-3-5

 بت بدازة الحإهٌل غدد اإلابادزات هدو الشسکاء 9-3-6

 بت بدازة الحإهٌل الشسکاء غدد الخدمات اإلاشترکة مؼ 9-3-7

 بت بدازة الحإهٌل مػد  دوزان املخصون 9-3-8

 بت بدازة الحإهٌل غدد اإلابادزات املجحمػیة 9-3-12

 بت بدازة الحإهٌل قیاض آلاراز ؤلایجاایة للمبادزات املجحمػیة 9-3-13

بدازة هحاثج / 9

 الحإهٌل
9-4 

هحاثج اإلاػلومات 

إلدازة  واإلاػسفة

 حإهٌلال

 بت بدازة الحإهٌلغدد مصادز اإلاػلومات  9-4-1

 بت بدازة الحإهٌل غدد ؤلاصدازات الدوزیة 9-4-2

 بت بدازة الحإهٌل طهولة الوصو  للمػلومات 9-4-3

 بت بدازة الحإهٌل دقة اإلاػلومات 9-4-4

 ٌلبت بدازة الحإه غدد اإلابادزات اإلاحػلقة ااإلاػلومات واإلاػسفة 9-4-5

 الحإهٌلابرامج اإلااثمسات واللقاءات الػلمیة ذات الػالقة ف  غدد اإلاشازکات  9-4-6

 

ا: فٌما يحػلق اماشسات ال،وكمة وفق مػٌاز  متمن(
ً
 رال 

املػياز 

 السئيس ي

 املػياز الفسعي
 غىاصس الخميز )املمازشاث( السمز

 املػياز السمز

الالتبام / 1

 والامح ا 
 الخاصة االحإهٌل الحقازيس الظىوية 1-5-1 إهٌلالح ثقازيس 1-5

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-7 

ؤوشؼة 

 وفػالٌات

 الحإهٌل

 الخاصة االحإهٌل الترخٌص وممازطة ألاوشؼة 1-7-1

 الخاصة االحإهٌل ألاوشؼة والفػالٌات الدولٌة 1-7-2

 الخاصة االحإهٌل ثمةالمجان الدا 1-8-1 لجانثنويً  8-1الالتبام / 1
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املػياز 

 السئيس ي

 املػياز الفسعي
 غىاصس الخميز )املمازشاث( السمز

 املػياز السمز

 الخاصة االحإهٌل المجان اإلااقحة 2-8-1 الحإهٌل والامح ا 

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-9 

الوراثق 

بت  والسجالت

 الحإهٌل

 الخاصة االحإهٌل خفظ الوراثق والسجالت 1-9-1

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-1 

 اللواثذ وألاهظمة

 بت الحإهٌل
 االحإهٌل الخاصة وشس اللواثذ والظٌاطات اإلاػحمدة 2-1-2

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-2 

اٌاهات القاثممن 

 الحإهٌلغل  

 الخاصة االحإهٌل ؤلافصاح غً اٌاهات ؤلادازة والفسوع 2-2-3

 الخاصة االحإهٌلؤلافصاح غً الشوالس الو ٌفٌة  2-2-4

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
 الحإهٌلاٌاهات  2-3

 اصة االحإهٌلالخ الحػامل مؼ الشناوى والاطحفظازات 2-3-2

 الخاصة االحإهٌل غملٌات قٌاض السطا ألص،اب الػالقة 2-3-3

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-4 

ؤهداف وبسامج 

 الحإهٌل

 الخاصة االحإهٌل وشس ألاهداف الاطتراثٌجٌة والخشاٌلٌة 2-4-1

 الخاصة االحإهٌلوشس ثقازيس ألاوشؼة والبرامج  2-4-2

 الخاصة االحإهٌل غدات الىقدية والػٌيٌة وؤغداد اإلاظحفٌديًوشس مبالغ اإلاظا 2-4-3

2-4-4 
الخاصة  ثبلٌغ اإلاظحفٌديً غً الظٌاطات واللواثذ غىد وشسها او ثدديثوا

 االحإهٌل
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 بت الخؼة الخشاٌلٌة الحاطػةا اإلاشسوع الواحبات السثٍظة اإلاىوػة بور مشسوع هدية اإلاديىة:

 
ً
 حدقٌق ااألهداف الاطتراثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:: فٌما يحػلق اؤوال

( خدماث إبداغيت حدًدة، وجمكين املشسوع 12جطىيس خدماث مشسوع )هدًت املدًىت( واشخدداث ) /9

 بيصبت 
ً
 (1. )م%122لالشخقالل املالي وإلادازي كليا

 مً اإلااشسات ت محاعػثدقٌق هرا الهدف السثٍع خال  طىوات الخؼة الاطتراثٌجٌةالػمل بت ويحؼل  
ً
ة غددا

 الاطتراثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:

 شسح اإلااشس اإلااشسات الاطتراثٌجٌة ت
 اإلاظألاودف خظ  الفترات

2121 2121 2122 2123 2124 

 (1-1 م
وظبة ثىفٌر خؼة اإلاشسوع 

 11اإلاػحمدة واطحدداذ 
 خدمات حديدة

وظبة هجاح خؼة 
 مشسوع هدية اإلاديىة 

71% 75% 81% 85% 91% 

 (2-1م 
وظبة جاؼٌة اإلامباهٌة الخشاٌلٌة 

 الظىوية للمشسوع

وظبة بيسادات اإلاشسوع 
اإلاالٌة ب   اإلامباهٌة 

 الخشاٌلٌة 
81% 85% 91% 95% 111% 

 

 
ً
 : فٌما يحػلق اممازطات الحممب وال،وكمة ما يلت:  راهٌا

 لحؼبٌق اإلامازطة. مدددةمػحمدة و مىاجٌة وحود  /1

 الحدديث الدوزي للمىاجٌة. /2

 وشاملة لجمٌؼ بحساءات اإلامازطة. محناملةاجٌة ثنون اإلاى /3

 .اهحظام وشمولٌةثؼبٌق اإلاىاجٌة ا /4

 بطافة الشواهد لجمٌؼ ؤلاحساءات اإلاىفرة بت اإلاىاجٌة. /5
اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت مشسوع 

 هدية اإلاديىة

1-1 

القادة كقدوة 

 خظىة للػاملمن

بت مشسوع هدية 

 اإلاديىة

1-1-1 
 مفاهٌم ومبادت الػمل الخمري والايمان اإهمٌح، مشسوع هدية اإلاديىةثبني قادة 

 مً الجاه  الديني وؤلاوظاو 

 بت مجا  مشسوع هدية ة ٌم اإلااطظٌالالتبام والػمل االق 1-1-2

1-1-3 
مبدؤ الشوزى  وثؼبٌقت بت مشسوع هدية اإلاديىة الػاملمنمؼ  شازكةااإلاادة ٌالق

 الثخاذ القسازات

1-1-4 
القدوة ال،ظىة  وثقديمت بت مشسوع هدية اإلاديىة الػمل الحؼوعت وجشجٌؼثبني 

 ذلك بت

1-1-5 
غمل جػصش زوح  آلٌاتت وثبني بت مشسوع هدية اإلاديىةالػمل الجماعت  جشجٌؼ

 الػاملمن بناالػمل الجماعت 

بت مشسوع هدية  د مً قادة اإلاظحقبليحد حٌل وثؼويسبغداد  بتاإلاظاهمة  1-1-6
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 اإلاديىة

1-1-7 
الظسوف  وتوٌئةت والااحنازؤلااداع  غل  بت مشسوع هدية اإلاديىة الػاملمن جشجٌؼ

 اإلاالثمة لرلك

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت مشسوع 

 هدية اإلاديىة

1-2 

حخؼٌؽ ال

بت  الاطتراثٌ ت

مشسوع هدية 

 اإلاديىة

1-2-1 
ة ٌم اإلااطظٌالق وثدديدة وزطالة الجمػٌةت يزئ  وصٌالةبغداد اإلاشازكة بت 

 الجمػٌة مفاهٌم يحوافق امبادتن اما مللػامل

1-2-2 

 كافة وثدلٌلحمؼ  يشملاما  الاطتراثٌ ت الحخؼٌؽمفهوم  وثؼبٌقثبني 

إلاشسوع  اإلاوقف  الحدلٌلذات الػالقةت وغمل والخاصة  الداخلٌةاإلاػلومات 

واإلادة  اإلاظاولٌاتت السثٍظٌةغوامل الىجاح  وثدديد وثؼويست هدية اإلاديىة

 للحىفٌر الصمىٌة

1-2-3 
والالشمة إلاواحهة املخاػس  البديلةلمخؼؽ  الاطتراثٌجٌةالخؼة  شمولٌة

 مجا  مشسوع هدية اإلاديىة بت واإلاحامرات

1-2-4 

 لنافة الاطتراثٌجٌةوالخؼة  اإلااطظٌةم ٌوالسطالة والق السئية مٌموجػوشس 

اسامج اإغما  ووشاػات ىٌمن اإلاػ كافة وكرلكت امشسوع هدية اإلاديىة الػاملمن

 اإلاشسوع

1-2-5 
ت و غداد الاطتراثٌجٌةالخؼة  ثىفٌرمساحػة ومحاعػة  آلٌة وثؼبٌق ثؼويس

 للمحاعػة وؤلاهجاش الدوزية الحقازيس

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت مشسوع 

 هدية اإلاديىة

1-3 

الحواصل الفػا  

 مؼ كافة اإلاػىٌمن

بت مشسوع هدية 

 اإلاديىة

1-3-1 
ن ٌماإلاػى كافةقىوات للحواصل الفػا  واإلاباشس واإلاىحظم مؼ  وثدديد ثؼويس

 مشسوع هدية اإلاديىةاإغما  

1-3-2 

 كافةومحؼلبات  اخحٌاحات ثدديدو ت الػمٌلالاطحماع لصوت  طٌاطةثبني 

 وشسكاء منومحبرغ ومظحفٌديً منمً غامل امشسوع هدية اإلاديىةن ٌماإلاػى

 ومجحمؼ

1-3-3 
ذات  والفػالٌات ٌةألاوشؼة املجحمػ بت مشسوع هدية اإلاديىةقادة  كةمشاز 

 امجا  مشسوع هدية اإلاديىةالػالقة 

1-3-4 

نت ٌماإلاػى كافةمػد  زطا  وقٌاض اطحؼالع السؤي اطحبٌاهات وجشجٌؼثبني 

هرا  بتالالشمة  والوقاثٌة الحص،ٌدٌةهحاثجهات واثخاذ القسازات  غل والاػالع 

 الخصوص

1-3-5 
 الػاملمن كافةالباب اإلافحوح مؼ  طٌاطة مشسوع هدية اإلاديىة ثبني قادة

 اإلاشسوعمً خدمات  واإلاظحفٌديً

1-3-6 
 وثدظمن لحػصيصمبادزات فّػالة ومىحظمة ا مشسوع هدية اإلاديىة قادة قٌام

 ن واملجحمؼٌمامخحلف شساثذ اإلاػى للمشسوع الرهىٌةالصوزة 

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

1-4 

مشازكة القادة 

بت ثؼويس 

وثدظمن الاهظمة 

1-4-1 
 السثٍظٌة الػملٌات ثدديد بت ااإلاشازكة سوع هدية اإلاديىةمش قادة قٌام

 غاوا اإلاظاولمن وثدديدت ااإلاشسوعواإلاظاهدة 

 لنافةاإلاظحمس  الحدظمن إلافاهٌم مشسوع هدية اإلاديىة قادة وجشجٌؼثبني  1-4-2
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بت مشسوع 

 هدية اإلاديىة

ػات  والخشًس

والػملٌات 

الخاصة امشسوع 

 هدية اإلاديىة

 بت ةٌالشخص واإلاشازكةت ااإلاشسوع وؤلادازية الخشاٌلٌةوؤلاحساءات  الػملٌات

 خصصة لهرا الاسضفسا الػمل امل

1-4-3 

 وؤلاخصاثٌاتاإلاػلومات  كافة وثدلٌلاجمؼ  مشسوع هدية اإلاديىة قادة قٌام

اإلاقترخة  والحدظٍىات والحػديالتاثخاذ القسازات  بتوال،قاثق الالشمة للمظاغدة 

ػاتؤهظمة  غل   اإلاظحوى امل،لت والدو ت غل  بت بحساءات اإلاشسوع وجشًس

1-4-4 
احؼویس ؤهظمة فػالة لقیاض ألاداء اإلااطس ي  سوع هدية اإلاديىةمش قادةقیام 

 اسامج اإلاشسوعلکافة قؼاغات 

1-4-5 

ف  المجان وفسا الػمل اإلاحخصصة ف   مشسوع هدية اإلاديىة قادةمشازکة 

صیالة وثؼویس وثددیث ألاهظمة والخشسیػات املخحلفة ذات الػالقة والحإرمر 

 مدوز ال،ظاهةغلی 

 ااإلاشسوعاإلاىظمات الوػىیة وؤلاقلیمیة والدولیة ذات الػالقة ف  شازکة اإلا 1-4-6

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت مشسوع 

 هدية اإلاديىة

1-5 

ثبني ووشس رقافة 

الجودة والحممب 

بت مشسوع هدية 

 اإلاديىة

1-5-1 
زیبیة اإلالحقیات واإلااثمسات والدوزات الحدف   مشسوع هدية اإلاديىة قادةمشازکة 

بف  اإلاحخصصة   مجا  الجودة والحممُّ

1-5-2 

ب  مشسوع هدية اإلاديىة قادةجشجیؼ  لکافة مشازیؼ وبسامج الجودة وثدقیق الحممُّ

ف  ت وثقدیس الػاملمن مً ؤفساد وفسا غمل اإلاشازکمن اإلاشسوعاإلااطس ي داخل 

 هره البرامج

1-5-3 

ي وثؼبیق مفهوم الحقییم الراج  اخبن مشسوع هدية اإلاديىة قادةقیام و مبادزة 

ت وبصفة مىحظمةت والاطحفادة مً هحاثج الحقییم اإلاشسوعللحممب اإلااطس ي داخل 

 اإلاشسوعلحؼویس وثدظمن ؤغما  وهحاثج 

1-5-4 

غلی کافة قسازاتوا الخشایلیة وؤلادازیة اىاًء  مشسوع هدية اإلاديىة قادةاثخاذ 

قةت وکرلك الحوقػات والحيباات دزاطة وثدلیل الىحاثج املخحلفة اإلاحدق

 اإلاظحقبلیة

1-5-5 
اسامج وحواثص ف   اإلاشسوعوجشجیػها إلاشازکة  مشسوع هدية اإلاديىة قادةمبادزة 

 
ً
 ودولیا

ً
ب مدلیا  الجودة والحممُّ

1-5-6 
اخشجیؼ وشس وثباد  ؤفظل اإلامازطات  مشسوع هدية اإلاديىة قادةقیام 

  مؼ اسامج اإلاشسوعف  والحؼبیقات 
ً
 ودولیا

ً
 الجهات اإلامارلة مدلیا

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت مشسوع 

 هدية اإلاديىة

1-6 

بدازة املخاػس 

 وبسامج الحاٌمر

بت مشسوع هدية 

 اإلاديىة

1-6-1 
بدازة اسامج وفػالیات الحایمر ف   مشسوع هدية اإلاديىة قادةلاإلاشازکة الشخصیة 

 اإلاشسوعاملخحلفة داخل 

1-6-2 
اصفة دوزیة اىاًء  بت مشسوع هدية اإلاديىةدزاطة وثددید اسامج الحایمر اإلاؼلوبة 

 اإلاشسوعغلی هحاثج ثدلیل الػوامل الداخلیة والخازحیة اإلاارسة غلی 

1-6-3 

ثؼویس آلیات غمل وات،ة ومدددة إلدازة الحایمرت وثقلیص اإلاقاومة لهره 

یق ألاهداف اإلاسحوة مً اسامج ثدقف  البرامجت وطمان مشازکة کافة اإلاػىیمن 

 بت مدوز ال،ظاهة الحایمر املخحلفة
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

1-6-4 
ت مشسوع هدية اإلاديىةؤغما  ووشاػات غلی کافة املخاػس امل،حملة  ثدديد

 ال،لو  والبداثل الالشمة إلاواحهة هره املخاػس وثؼويس
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز سمصال

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت مشسوع 

 هدية اإلاديىة

2-1 

ثخؼٌؽ وثإممن 

اخحٌاحات 

الجمػٌة مً 

 اإلاوازد البشسية

بت مشسوع هدية 

 اإلاديىة

2-1-1 
بت مشسوع  وطؼ وثؼویس الظیاطات وؤلاحساءات والخؼؽ الخاصة االػاملمن

 هدية اإلاديىة

2-1-2 
الظیاطات والاطتراثیجیات والهیکل الحىظیمي زبؽ خؼؽ اإلاوازد البشسیة ا

 إلاشسوع هدية اإلاديىةوالػملیات السثیظیة 

2-1-3 
مشسوع هدية ثددید الو اثف وثصمیمها وثوصیفهات وثخؼیؽ اخحیاحات 

 مً القوى الػاملة اإلاديىة

2-1-4 
بدازة غملیة الحو یفت و یجاد الکوادز والؼاقات البشسیة الالشمة لحقدیم 

 لبرامج مشسوع هدية اإلاديىةدمات وألاغما  املخحلفة الخ

 بت مشسوع هدية اإلاديىةبدازة اسهامج الحدزج والحػاق  الو یف   2-1-5

 مشسوع هدية اإلاديىةثؼویس طیاطات واطتراثیجیات ف  بشسال الػاملمن  2-1-6

2-1-7 
اثج لحؼویس غمل مظوخات دوزیة لقیاض زطا الػاملمنت والاطحفادة مً الىح

 ااإلاشسوعطیاطات وخدمات اإلاوازد البشسیة 

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت مشسوع 

 هدية اإلاديىة

2-2 

منافإة الػاملمن 

بت  وجػويظهم

مشسوع هدية 

 اإلاديىة

 ااإلاشسوعبحساء ثقییم غلمي وماو ت للو اثف املخحلفة  2-2-1

 دها للػاملمن؟احددید اإلاصایا التي ثمى اإلاشسوعقوم يکیف  2-2-2

 بت اإلاشسوع  شفاف( ثؼبیق هظام لػمل ثقییم دوزي ألداء الػاملمن 2-2-5

 اإلاشسوعمساحػة وثددیث ؤهداف ألافساد واملجموغاتت وزبؼها اإهداف  2-2-7

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت مشسوع 

 هدية اإلاديىة

2-3 

ثؼويس وثدزي  

بت  الػاملمن

مشسوع هدية 

 اإلاديىة

 ؟ااإلاشسوعاحددید وثصيیف مهازات وقدزات الػاملمن  اإلاشسوعقوم يکیف  2-3-1

 ؟ااإلاشسوع احددید الاخحیاحات الحدزیبیة للػاملمن اإلاشسوعقوم يکیف  2-3-2

2-3-3 
 مشسوع هدية اإلاديىةبکظاب الػاملمن اإلاػسفة واإلاهازات الالشمة لسبؽ ؤوشؼة 

 اإلاشسوعامحؼلبات اإلاظحفیدیً وؤغما  

2-3-4 
هؼاا ألافساد واملجموغات وؤلادازة وثؼویس غلی بیجاد وثىمیة فسص الحػلم 

 بت محؼلبات اسامج اإلاشسوع مهازات فسا الػمل

 الػاملمن؟غلی اقیاض فاغلیة وؤرس الحدزی   اإلاشسوعقوم يکیف  2-3-5

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت مشسوع 

 هدية اإلاديىة

2-4 

ثمتمن الػاملمن 

ومشازكألاوم 

وثوفمر اٍئة غمل 

بت  مىاطبة

مشسوع هدية 

 اإلاديىة

2-4-1 
غملیات الحدظمن اإلاظحمس ف  اخشجیؼ الػاملمنت و شساکهم  اإلاشسوعقوم يکیف 

 ؟لبرامج اإلاشسوع للػملیات والخدمات

2-4-2 
کیف یحم ثفویع الصالخیات الکافیة لحمکمن الػاملمن مً القیام احلبیة 

 یً؟اخحیاحات اإلاظحفید

 سافق اإلاوالحؼویس اإلاظحمس لبیئة الػمل و  ااإلاشسوعوحود هظام للظالمة اإلاهىیة  2-4-3

الحػامل مؼ الػاملمنت والحػسیف ف  محاعػة قواهمن الػمل ومحؼلباتوات والشفافیة  2-4-4
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز سمصال

 ت و ثاخة الفسصة لمجمیؼ لالػالع غلاوااإلاشسوعاإهظمة وطیاطات 

2-4-5 
اقتراخاتومت ومػالجة الشکاوي  ب  ت والاطحماع بت اإلاشسوع املمنالحواصل مؼ الػ

 والحظلمات اإلاحػلقة بوم
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

/ بدازة وثىمیة 3

اإلاوازد اإلاالیة 

بت  وألاوقاف

مشسوع هدية 

 اإلاديىة

3-2 

ثىمٌة اإلاوازد 

 الحبرغاتاإلاالٌة و 

بت مشسوع هدية 

 اإلاديىة

3-2-1 
ثىمیة اإلاوازد اإلاالیة الکافیة لحاؼیة اإلاواشهة الالشمة لحىفیر ألاوشؼة وثدقیق 

 .اإلاشسوعؤهداف 

3-2-2 

حمؼ الحبرغات اإلاحوافقة مؼ القواهمن الصادزة مً الجهات ف  الوطاثل اإلاحبػة 

مصازف هره الحبرغاتت و  اإلاشسوعالسطمیة اإلاػىیة ارلكت مؼ ثوطیذ ؤوشؼة 

وکیفیة مساغاة وثدقیق الشسوغ التي یؼلبوا اإلاحبرع غىد قیام، االحبرعت وال،سص 

 غدم اطحخدام ایاهات اإلاحبرغمن أللسض آخس دون بذن مظبق ماومغلی 

3-2-3 
اطحخدام وطاثل اثصا  محػددة ومىاطبة للحواصل مؼ اإلااهدمن والجهات 

 اما یػصش رقألاوم بوا اإلاشسوعشؼة التي قام بوا السطمیة ثوتع ؤلاهجاشات وألاو

3-2-4 

ذلك زفؼ وظبة الاطحاال  ف  وطؼ ماشسات ؤداء ثخحص اخىمیة اإلاوازدت اما 

ت ومقازهة هره اإلاشسوعاسامج وؤوشؼة غلی للموازد وثىمٌألاوا مقاال ما یحم صسف، 

ؼ ؤو الجمػٌاتاإلااشسات مؼ   اإلامارلة اإلاشاًز

3-2-5 
ت محػددة ومحجددة و اداغیة ثمکً اإلاحبرغمن واإلااهدمن امخحلف ثوفمر قىوا

 للمشسوع شساثدهم مً ثقدیم الحبرغات اإلاالیة والػیيیة

3-2-7 
ثؼویس اسامج خاصة لحػصیص الػالقة وثدقیق الاطحفادة القصوى مً ؤلامکاهیات 

ؼ اإلاحاخة مً قبل اإلااطظات اإلاالیة اإلااهدة لمجمػٌة   الخمریةواإلاشاًز
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

مشسوع هدية 

 اإلاديىة

4-1 

 بدازة الشساكات

بت مشسوع هدية 

 اإلاديىة

4-1-1 

ثددید الشسکاء السثیظیمن وثصيیفهمت ومً رم ثإطیع الشساکات لحدقیق 

ت وشیادة القیمة اإلاظافة لهره الشساکات وبما یخدم الظیاطات ؤقص ی فاثدة ماوا

 امشسوع هدية اإلاديىةوالاطتراثیجیات الخاصة 

4-1-2 
؛ بت مجا  اإلاشسوع اإلاػلومات مؼ الشسکاءف  ت واإلاشازکة ف ثإطیع الحکامل ال قا

 بیجاد ااحکازات وؤفکاز باداغیة وثفػیلها مً خال  الشساکاتف  مما یظاغد 

4-1-3 

الػمل اإلاشترل لحدظمن الػملیاتت وثدقیق القیمة ف  ثدقیق الاوسجام 

ؤطاض غلی اإلاظافة عظلظلة اإلاحػاملمن واإلاوزدیً؛ بودف مظاغفة الػاثد 

 الشساکاتت ودغم الحؼویس اإلاحباد  مؼ الشسکاء

4-1-4 

ثقدیم الخدماتت وثقلیص ف  بودف الحکامل  فسوع الجمػٌةالحػاون مؼ 

اإلاوازد اإلاحاخة لصیادة الؼاقة الاطخیػاایةت ف  حیةت وثدقیق اإلاشازکة الاشدوا

 وؤهداف اإلاشسوع وثدقیق ؤهداف الجمػٌة
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

4-1-5 
ؼ وبسامج خاصة ااإلاشسوع ل ثؼویس لحػاون وجػصیص الشساکة مؼ وبىاء مشاًز

 الػمل الخمري ف  اإلااطظات اإلااهدة 

 مؼ فئات الشسکاء املخحلفةبت اإلاشسوع  هقل وثباد  الحجازب وؤفظل اإلامازطات 4-1-6

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

مشسوع هدية 

 اإلاديىة

4-2 

بدازة اإلاواد 

واإلاباو  

بت  واإلامحلنات

مشسوع هدية 

 اإلاديىة

4-2-1 
الاطحخدام ألام ل لألصو  ال ااحة لدغم ثدقیق الحوح، والاطتراثیجیات الخاصة 

 ااإلاشسوع

 لحدظمن الػمس الخشایلت لهره ألاصو   بت اإلاشسوع ألاصو  ال ااحةبدازة وصیاهة  4-2-2

 إلاشسوعصو  واإلامحلکات الخاصة اابدازة ؤمً وطالمة ألا  4-2-3

4-2-4 
املجحمؼ والبیئة غلی خفع ؤي آراز طلبیة للممحلکات ؤو اإلاىحجات ؤو الخدمات 

 الص،ة والظالمةغلی ذلك الحإرمر ف  والػاملمنت اما 

4-2-5 
ت طواء کاهد ثبرغات غیيیة ؤو مواد جشایلیة بت اإلاشسوع بدازة وثخصیً اإلاواد

 إلاشسوعالت اإلاىاطبة مً املخصون ااوثدقیق اإلاػد

4-2-6 
ت وخفع الحالف واإلاواد اإلاشسوعف  الترشید والاطحخدام ألام ل للمىافؼ الػامة 

 اإلاظألاولکةت و غادة ثدویسها

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  توالشساکا

مشسوع هدية 

 اإلاديىة

4-3 

بت  الحقىٌةبدازة 

مشسوع هدية 

 اإلاديىة

4-3-1 
ثددید الحقىیات البدیلة والىاشئةت وثقییم اطحخدامها؛ لدغم الظیاطات 

 واملجحمؼ اإلاشسوعغلی ت وکرلك ثإرمرها ااإلاشسوع والاطتراثیجیات

4-3-2 
ملهات وکرلك ثددیث ؛ لظمان ثوافقها وثکاااإلاشسوعبدازة اإلاىظومة الحقىیة 

 الحقىیات اإلاحقادمة

4-3-3 
ثدقیق الاطحخدام ألام ل للحقىیاتت وقیاض مدى الاطحاال  لوطاثل الحقىیة 

 بت اسامج اإلاشسوع ال،الیة

 اإلاشسوعاطحخدام ثقىیة اإلاػلومات والاثصا  لحدظمن ؤداء  4-3-4

 ااإلاشسوعملیات اطحخدام الحقىیة إلاظاهدة مبادزات الحدظمن للػ 4-3-5

 بت اإلاشسوع اخحیاز واطحخدام الحقىیات ؤلااداغیة والصدیقة للبیئة 4-3-6
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

مشسوع هدية 

 اإلاديىة

5-1 

ثدديد و دازة 

بت الػملٌات 

ية مشسوع هد

 اإلاديىة

5-1-1 
ثددید الػملیات السثیظیة والفسغیة وبما یحوافق ویدقق طیاطة وؤهداف 

 اإلاشسوع الاطتراثٌجٌة

 ااهداف اإلاشسوعثددید اإلاظاولمن غً الػملیات املخحلفة  5-1-2

5-1-3 
 زطم وثوریق کافة ؤلاحساءات والحفاصیل اإلاحػلقة االػملیات السثیظیة والفسغیة

ؼبت مدوز خ  ظاهة اإلاشاًز

5-1-4 
ت ااإلاشسوعثؼبیق ؤهظمة ذات مواصفات قیاطیة محػازف غلاوا إلدازة الجودة 

  الدلٌل ؤلاحساج  إلاشسوع هدية اإلاديىة( 9111م ل: هظام بدازة الجودة ؤیصو 

 بت اإلاشسوع ثؼویس مقاییع وماشسات ؤداء للػملیات املخحلفة 5-1-5

 اإلاشسوع مً لکافة اإلاظحفیدیً اإلاشسوعقدمها يثددید وثصيیف الخدمات التي  1-2-5ثصمٌم وثؼويس  2-5بدازة / 5
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

الػملیات 

بت  والخدمات

مشسوع هدية 

 اإلاديىة

خدمات 

بت  اإلاظحفٌديً

مشسوع هدية 

 اإلاديىة

 ااطحؼالع زؤي اإلاظحفیدیً خو  الخدمات اإلاقدمة لهم اإلاشسوعقیام  5-2-2

5-2-3 
ىحظمة لحصمیم الخدماتت وثقدیمها للمظحفیدیً ثؼبیق مىاجیات وآلیات م

 اؼسا وؤطالی  ااحکازیة ومحؼوزة

 قدمها للمظحفیدیًياالحػسیف وؤلاغالن غً الخدمات التي  اإلاشسوعقیام  5-2-4

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

مشسوع هدية 

 اإلاديىة

5-3 

الحدظمن 

اإلاظحمس 

للػملٌات 

بت  والخدمات

مشسوع هدية 

 اإلاديىة

5-3-1 
هحاثج غلی احددید ؤولویات الحدظمن للػملیات والخدمات اىاًء  اإلاشسوعقیام 

 ماشسات ألاداء املخحلفة وهحاثج اطحؼالغات السؤي اإلاحػلقة ااإلاظحفیدیً

5-3-2 
ثؼبیق مىاجیة مىحظمة للحدظمن اإلاظحمس لکافة الػملیات والخدمات وبمشازکة 

 ااإلاشسوعالػاملمن 

5-3-3 
 االشسح وثوطیذ الحدظیىات الجدیدة لکافة الػاملمن واإلاظحفیدیً اإلاشسوعقیام 

 مً خدمات اإلاشسوع

5-3-4 
اقیاض وثقییم الىحاثج اإلاحدققة مً مشازیؼ الحدظمن اإلاظحمس  اإلاشسوعقیام 

 لػملیاتوا وخدماتوا

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

مشسوع هدية 

 اإلاديىة

5-4 

بدازة وجػصيص 

اإلاحبرغمن غالقات 

بت  واإلاظحفٌديً

مشسوع هدية 

 اإلاديىة

 احددید وثصيیف اإلاحبرغمن کإخد ؤهم شساثذ اإلاحػاملمن مػها اإلاشسوعقیام  5-4-1

 اإلاشسوعثددید وثصيیف اإلاظحفیدیً مً خدمات  5-4-2

 احددید محؼلبات واخحیاحات کافة شساثذ اإلاظحفیدیً اإلاشسوعقیام  5-4-3

 بت مجا  اإلاشسوع غدة مػلومات محکاملة غً کافة اإلاظحفیدیً واإلاحبرغمناىاء قا 5-4-4

5-4-5 
االحواصل الدوزي ااإلاحبرغمن واإلاظحفیدیًت وجػصیص الػالقة مػهمت  اإلاشسوعقیام 

 غلی مسثیاتوم ومقترخاتوم وال،صو  

5-4-6 
ثؼبیق احؼویس هظام الاقتراخاتت ومػالجة شکاوي اإلاظحفیدیًت و  اإلاشسوعقیام 

 آلیات وات،ة لالطحماع لصوت اإلاظحفید

5-4-7 
اإلاحبرغمنت و ػالغهم مشسوع هدية اإلاديىة و  ثؼویس آلیات للحواصل الفػا  امن

 الخدمات اإلاقدمة مً الجمػٌة لجمیؼ شساثذ اإلاظحفیدیًغلی 

 
 وفٌما يحػلق ايحاثج ممازطات الحممب وال،وكمة ما يلت: 

 جمػٌة.صلة اإغما  الذات ثنون الىؼاا الري جاؼٌ، الىحاثج  /1
 .يوحد ثقظٌم وثصيٌف وثدديث للىحاثج /2
 .اثجاهات بيجااٌة للىحاثجوحود  /3
 .حود ؤهداف مالثمة للىحاثج اإلاسحوةو  /4
 .وحود مقازهات مالثمة وايجااٌة للىحاثج /5
 .وحود ثوطٌذ إلاظببات الىحاثج /6

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

هحاثج ؤ/ 7

 اإلاوازد البشسیة
 1-ؤ7

مقايٍع زؤي 

 اإلاوازد البشسية

 بت مشسوع هدية اإلاديىة مػد  السطا الو ٌف  7-1-1

 مشسوع هدية اإلاديىةفسص الحػلم والحدزی  داخل وخازج  7-1-2
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بت مشسوع 

 هدية اإلاديىة

بت مشسوع هدية 

 اإلاديىة
 بت مشسوع هدية اإلاديىة الحمکمن واإلاشازکة 7-1-3

 بت مشسوع هدية اإلاديىة الحقییم الػاد  لألداءت وثقدیس ألاداء اإلاحفوا  7-1-4

 بت مشسوع هدية اإلاديىة الحؼوز والاطحقساز الو ٌف  7-1-5

 بت مشسوع هدية اإلاديىةالفسص الو یفیة للػاملمن  7-1-6

 وع هدية اإلاديىةبت مشس  الحػلم اإلاظحمسغلی الخشجیؼ  7-1-7

 بت مشسوع هدية اإلاديىة ایئة الػمل 7-1-8

 بت مشسوع هدية اإلاديىة ألامً والظالمة 7-1-9

 بت مشسوع هدية اإلاديىة اإلاسافق الجٌدة والخدمات 7-1-11

 بت مشسوع هدية اإلاديىة شفافیة الحػامل وألاهظمةت و حساءات اإلاوازد البشسیة 7-1-13

 بت مشسوع هدية اإلاديىة شفافیة القسازات اإلاحػلقة ااإلاوازد البشسیة 7-1-14

هحاثج ؤ/ 7

 اإلاوازد البشسیة

بت مشسوع 

 هدية اإلاديىة

 2-ؤ7

ماشسات ألاداء 

اإلاحػلقة ااإلاوازد 

بت مشسوع  البشسية

 هدية اإلاديىة

 بت مشسوع هدية اإلاديىة قیاض الػاثد مً الحو یف  ؤلاهحاحیة( 7-2-1

 بت مشسوع هدية اإلاديىةد  الاطحجااة الطخباهات آزاء الػاملمن مػ 7-2-2

 بت مشسوع هدية اإلاديىة ثدقیق الىحاثج اإلاؼلوبةف  هجاح اسامج الحدزی   7-2-3

 بت مشسوع هدية اإلاديىة فسا الحدظمن اإلاظحمسف  اإلاشازکة  7-2-4

 شسوع هدية اإلاديىةبت م اسهامج اقتراخات اإلاو فمنف  وظبة اإلاشازکة  7-2-5

 ن بت مشسوع هدية اإلاديىةثقدیس حهود الػاملم 7-2-6

 بت مشسوع هدية اإلاديىة مػدالت بهحاحیة اإلاو فمن 7-2-7

7-2-8 

ثکالیف الػمل: الحکالیف الخاصة ااألحوز   ألاحس ألاطاس يت البدالتت الحإمیىات 

الحدزی ت الحکالیف الىاثجة غً الاححماغیات( ثکلفة الاخحیاز والحػیمنت وثکالیف 

 بت اإلاشسوع  ثسل الػمل

 بت مشسوع هدية اإلاديىة قیاض دوزان الػمالة 7-2-9

 بت مشسوع هدية اإلاديىة قیاض مػدالت الایاب 7-2-11

 بت مشسوع هدية اإلاديىة قیاض مػدالت خوادذ و صااات الػمل 7-2-11

 بت مشسوع هدية اإلاديىة ةمحوطؽ ؤیام ؤلاحاشات اإلاسطی 7-2-12

 بت مشسوع هدية اإلاديىة الحظلمات 7-2-13

 بت مشسوع هدية اإلاديىة مػد  دوزان الػمل 7-2-14
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

/ هحاثج 8

بت  اإلاظحفٌديً

مشسوع هدية 

 اإلاديىة

8-1 

قايٍع زؤي م

وزطا 

بت  اإلاظحفٌديً

مشسوع هدية 

 اإلاديىة

 بت مشسوع هدية اإلاديىة مػد  السطا الػام 8-1-1

 بت مشسوع هدية اإلاديىة حودة الخدمات 8-1-2

 بت مشسوع هدية اإلاديىة طهولة الوصو  ب ی الخدمات 8-1-3

 بت مشسوع هدية اإلاديىة اإلادة الصمىیة لحقدیم الخدمات 8-1-4

 بت مشسوع هدية اإلاديىة طلول وکفاءة الػاملمن ومقدم  الخدمة 8-1-5
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 بت مشسوع هدية اإلاديىة مدى الاطحجااة لؼل  اإلاظحفیدیً 8-1-6

 بت مشسوع هدية اإلاديىة الخدماتف  مدى ؤلااداع والااحکاز  8-1-7

 بت مشسوع هدية اإلاديىة اإلاسوهة 8-1-8

 اإلاديىةبت مشسوع هدية  الحواصل 8-1-9

 بت مشسوع هدية اإلاديىة شفافیة ووطوح ؤلاحساءات والحػلیمات للمظحفیدیً 8-1-11

 بت مشسوع هدية اإلاديىة مػالجة شکاوى اإلاظحفیدیً 8-1-11

 بت مشسوع هدية اإلاديىة ثقدیم الخدماتف  الػد  واإلاظاواة   8-1-12

/ هحاثج 8

بت  اإلاظحفٌديً

مشسوع هدية 

 اإلاديىة

8-2 

ماشسات ألاداء 

اإلاحػلقة 

بت  ااإلاظحفٌديً

مشسوع هدية 

 اإلاديىة

 بت مشسوع هدية اإلاديىة غدد اإلاظحفیدیً 8-2-1

 بت مشسوع هدية اإلاديىة غدد اإلاحبرغمن 8-2-2

 بت مشسوع هدية اإلاديىة وظبة اإلاحبرغمن الداثممن/ اإلاىقؼػمن 8-2-3

 ت مشسوع هدية اإلاديىةب غدد الخدمات اإلاقدمة للمظحفیدیً 8-2-4

 بت مشسوع هدية اإلاديىة وظبة الخدمات الجدیدة 8-2-5

 بت مشسوع هدية اإلاديىة مػد  الوقد الالشم لحقدیم الخدمات املخحلفة 8-2-6

 بت مشسوع هدية اإلاديىة محوطؽ الصمً اإلاظحاسا إلاػالجة الشکوى  8-2-7

 بت مشسوع هدية اإلاديىة ثقدیم الخدماتف  وظبة ألاخؼاء  8-2-8

 بت مشسوع هدية اإلاديىة حجم الحبرغاتف  مػدالت الىمو  8-2-9

 بت مشسوع هدية اإلاديىة ثىوع شساثذ اإلاظحفیدیً 8-2-11

 بت مشسوع هدية اإلاديىة غدد الاقتراخات اإلاقدمة مً اإلاظحفیدیً 8-2-11

 اإلاديىة بت مشسوع هدية غدد الاقتراخات اإلاؼااقة 8-2-12
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

هحاثج / 9

مشسوع هدية 

 اإلاديىة

9-2 

الىحاثج 

بت  الخشاٌلٌة

مشسوع هدية 

 اإلاديىة

 بت مشسوع هدية اإلاديىة الوقد الالشم إلهجاش الػملیات السثیظیة 9-2-1

 بت مشسوع هدية اإلاديىة جودة(وظبة ألاخؼاء  ال 9-2-2

 بت مشسوع هدية اإلاديىة مػد  الاطحجااة 9-2-3

 بت مشسوع هدية اإلاديىة فػالیة ؤداء الػملیات 9-2-4

 بت مشسوع هدية اإلاديىة الػملیات وؤلاحساءاتف  وظبة الحدظمن  9-2-5

 ية اإلاديىةبت مشسوع هد الػملیات املخحلفةف  ؤلااداع والااحکاز  9-2-6

 بت مشسوع هدية اإلاديىة غدد الاقتراخات اإلاؼبقة 9-2-7

 بت مشسوع هدية اإلاديىة غدد اإلاشازیؼ الجدیدة 9-2-8

 بت مشسوع هدية اإلاديىة وظبة اإلاػامالت ؤلالکتروهیة 9-2-9

 بت مشسوع هدية اإلاديىة غدد ؤلاغالهات واإلابادزات ؤلاغالمیة 9-2-11

 بت مشسوع هدية اإلاديىة مػد  اإلاشازکات ؤلاغالمیة 9-2-11

 بت مشسوع هدية اإلاديىة غدد اإلاوزدیً 1-3-9هحاثج اإلاوازد  3-9هحاثج / 9
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مشسوع هدية 

 اإلاديىة

بت  والشساكات

مشسوع هدية 

 اإلاديىة

 بت مشسوع هدية اإلاديىة وظبة اإلاوزدیً امل،لیمن 9-3-2

 دية اإلاديىةبت مشسوع ه غدد الشساکات 9-3-3

 بت مشسوع هدية اإلاديىة ثکالیف اإلاوزدیً 9-3-4

 بت مشسوع هدية اإلاديىة غدد الاححماغات مؼ الشسکاء 9-3-5

 بت مشسوع هدية اإلاديىة غدد اإلابادزات هدو الشسکاء 9-3-6

 بت مشسوع هدية اإلاديىة غدد الخدمات اإلاشترکة مؼ الشسکاء 9-3-7

 بت مشسوع هدية اإلاديىة وزان املخصونمػد  د 9-3-8

 بت مشسوع هدية اإلاديىة ثکالیف الصیاهة 9-3-9

 بت مشسوع هدية اإلاديىة ألاحهصةف  وظبة ألاغؼا   9-3-11

 بت مشسوع هدية اإلاديىة کفاءة اطحاال  اإلاسافق/ ألاحهصة 9-3-11

 يىةبت مشسوع هدية اإلاد غدد اإلابادزات املجحمػیة 9-3-12

 بت مشسوع هدية اإلاديىة قیاض آلاراز ؤلایجاایة للمبادزات املجحمػیة 9-3-13

هحاثج / 9

مشسوع هدية 

 اإلاديىة

9-4 

هحاثج اإلاػلومات 

بت  واإلاػسفة

مشسوع هدية 

 اإلاديىة

 بت مشسوع هدية اإلاديىةغدد مصادز اإلاػلومات  9-4-1

 ديىةبت مشسوع هدية اإلا غدد ؤلاصدازات الدوزیة 9-4-2

 بت مشسوع هدية اإلاديىة طهولة الوصو  للمػلومات 9-4-3

 بت مشسوع هدية اإلاديىة دقة اإلاػلومات 9-4-4

 بت مشسوع هدية اإلاديىة غدد اإلابادزات اإلاحػلقة ااإلاػلومات واإلاػسفة 9-4-5

 ااإلاشسوعاإلااثمسات واللقاءات الػلمیة ذات الػالقة ف  غدد اإلاشازکات  9-4-6

 

ا: فٌما يحػلق اماشسات ال،وكمة وفق مػٌاز  متمن(
ً
 رال 

املػياز 

 السئيس ي

 املػياز الفسعي
 غىاصس الخميز )املمازشاث( السمز

 املػياز السمز

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-5 

مشسوع  ثقازيس

 هدية اإلاديىة
 الحقازيس الظىوية 1-5-1

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-7 

ؤوشؼة 

 وفػالٌات

 شسوع اإلا

 الترخٌص وممازطة ألاوشؼة 1-7-1

 ألاوشؼة والفػالٌات الدولٌة 1-7-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-8 

 لجان ثنويً

 اإلاشسوع 

 المجان الداثمة 1-8-1

 المجان اإلااقحة 1-8-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-9 

الوراثق 

بت  والسجالت

 اإلاشسوع 

 خفظ الوراثق والسجالت 1-9-1

لتبام الا/ 1

 والامح ا 
1-11 

ؤلايسادات 

واإلاصسوفات 

بت  والحملك

 اإلاشسوع 

 حمؼ الحبرغات وصسف ألاموا  1-11-1
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املػياز 

 السئيس ي

 املػياز الفسعي
 غىاصس الخميز )املمازشاث( السمز

 املػياز السمز

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-1 

 اللواثذ وألاهظمة

مشسوع هدية 

 اإلاديىة

 وشس اللواثذ والظٌاطات اإلاػحمدة 2-1-2

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-2 

اٌاهات القاثممن 

مشسوع غل  

 ىةهدية اإلادي

 ؤلافصاح غً اٌاهات ؤلادازة الحىفٌرية والفسوع 2-2-3

 ؤلافصاح غً الشوالس الو ٌفٌة  2-2-4

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-3 

مشسوع اٌاهات 

 هدية اإلاديىة

 الحػامل مؼ الشناوى والاطحفظازات 2-3-2

 غملٌات قٌاض السطا ألص،اب الػالقة 2-3-3

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-4 

وبسامج  ؤهداف

مشسوع هدية 

 اإلاديىة

 وشس ألاهداف الاطتراثٌجٌة والخشاٌلٌة 2-4-1

 وشس ثقازيس ألاوشؼة والبرامج  2-4-2

 وشس مبالغ اإلاظاغدات الىقدية والػٌيٌة وؤغداد اإلاظحفٌديً 2-4-3

 ثبلٌغ اإلاظحفٌديً غً الظٌاطات واللواثذ غىد وشسها او ثدديثوا 2-4-4
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 الواحبات السثٍظة اإلاىوػة بورا اإلاشسوع بت الخؼة الخشاٌلٌة الحاطػة :فظ الىػمةخمشسوع 
 
ً
 : فٌما يحػلق احدقٌق ااألهداف الاطتراثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:ؤوال

جدصين غملياث مشسوع )خفظ الىػمت( وجطبيق خطخه الاشتراجيجيت، وجمكين املشسوع لالشخقالل املالي  /11

 بيصبت 
ً
 (2)م%. 122وإلادازي كليا

 مً اإلااشسات ثدقٌق هرا الهدف السثٍع خال  طىوات الخؼة الاطتراثٌجٌةالػمل بت ويحؼل  
ً
ت محاعػة غددا

 الاطتراثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:

 شسح اإلااشس اإلااشسات الاطتراثٌجٌة ت
 اإلاظألاودف خظ  الفترات

2121 2121 2122 2123 2124 

 (1-2 م
وظبة ثىفٌر خؼة مشسوع خفظ 

لىػمة وثؼويس قدزاث، اإلاٌداهٌة ا
 وؤلاغالمٌة والخظويقٌة 

وظبة هجاح خؼة 
مشسوع خفظ الىػمة 
ومدى ثؼويس قدزاث، 

 الخشاٌلٌة

71% 75% 81% 85% 91% 

 (2-2 م
وظبة جاؼٌة اإلامباهٌة الخشاٌلٌة 

 الظىوية للمشسوع

وظبة بيسادات اإلاشسوع 
اإلاالٌة ب   اإلامباهٌة 

 الخشاٌلٌة 
81% 85% 91% 95% 111% 

 

 
ً
 : فٌما يحػلق اممازطات الحممب وال،وكمة ما يلت:  راهٌا

 لحؼبٌق اإلامازطة. مدددةمػحمدة و مىاجٌة وحود  /1

 الحدديث الدوزي للمىاجٌة. /2

 وشاملة لجمٌؼ بحساءات اإلامازطة. محناملةاإلاىاجٌة ثنون  /3

 .اهحظام وشمولٌةثؼبٌق اإلاىاجٌة ا /4

 اإلاىاجٌة.بطافة الشواهد لجمٌؼ ؤلاحساءات اإلاىفرة بت  /5
اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت مشسوع 

 خفظ الىػمة

1-1 

القادة كقدوة 

 خظىة للػاملمن

بت مشسوع خفظ 

 الىػمة

1-1-1 
خمري والايمان مفاهٌم ومبادت الػمل ال بت مشسوع خفظ الىػمة ثبني القادة

 مً الجاه  الديني وؤلاوظاو  اإهمٌح،

 بت مجا  مشسوع خفظ الىػمةة ٌم اإلااطظٌالالتبام والػمل االق 1-1-2

1-1-3 
مبدؤ الشوزى  وثؼبٌقت بت مشسوع خفظ الىػمة الػاملمنمؼ  ااإلاشازكةادة ٌالق

 الثخاذ القسازات

1-1-4 
القدوة ال،ظىة  وثقديمت خفظ الىػمة بت مشسوع الػمل الحؼوعت وجشجٌؼثبني 

 ذلك بت

1-1-5 
غمل جػصش زوح  آلٌاتت وثبني بت مشسوع خفظ الىػمةالػمل الجماعت  جشجٌؼ

 الػاملمن ابنالػمل الجماعت 
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

1-1-6 
بت مشسوع خفظ  د مً قادة اإلاظحقبليحد حٌل وثؼويسبغداد  بتاإلاظاهمة 

 الىػمة

1-1-7 
الظسوف  وتوٌئةت والااحنازؤلااداع  غل  وع خفظ الىػمةبت مشس  الػاملمن جشجٌؼ

  اإلاالثمة لرلك

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت مشسوع 

 خفظ الىػمة

1-2 

الحخؼٌؽ 

بت  الاطتراثٌ ت

مشسوع خفظ 

 الىػمة

1-2-1 
ة ٌم اإلااطظٌالق وثدديدة وزطالة الجمػٌةت يزئ  وصٌالةبغداد اإلاشازكة بت 

 الجمػٌة مفاهٌممبادت افق حواين اما مللػامل

1-2-2 

 كافة وثدلٌلحمؼ  يشملاما  الاطتراثٌ ت الحخؼٌؽمفهوم  وثؼبٌقثبني 

ت للمشسوع اإلاوقف  الحدلٌلوالخاصة ذات الػالقةت وغمل  الداخلٌةاإلاػلومات 

 للحىفٌر الصمىٌةواإلادة  اإلاظاولٌاتت السثٍظٌةغوامل الىجاح  وثدديد وثؼويس

1-2-3 
والالشمة إلاواحهة املخاػس  البديلةلمخؼؽ  الاطتراثٌجٌةالخؼة  شمولٌة

 مجا  مشسوع خفظ الىػمة بت واإلاحامرات

1-2-4 
 لنافة الاطتراثٌجٌةوالخؼة  اإلااطظٌةم ٌوالسطالة والق السئية وجػمٌموشس 

 اإغما  ووشاػات الجمػٌةىٌمن اإلاػ كافة وكرلكت ااإلاشسوع الػاملمن

1-2-5 
ت و غداد الاطتراثٌجٌةالخؼة  ثىفٌرمساحػة ومحاعػة  آلٌة قوثؼبٌ ثؼويس

 للمحاعػة وؤلاهجاش الدوزية الحقازيس

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت مشسوع 

 خفظ الىػمة

1-3 

الحواصل الفػا  

 مؼ كافة اإلاػىٌمن

بت مشسوع خفظ 

 الىػمة

1-3-1 
ن ٌماإلاػى كافةظم مؼ قىوات للحواصل الفػا  واإلاباشس واإلاىح وثدديد ثؼويس

 مشسوع خفظ الىػمةاإغما  

1-3-2 

 كافةومحؼلبات  اخحٌاحات وثدديدت الػمٌلالاطحماع لصوت  طٌاطةثبني 

 وشسكاء منومحبرغ ومظحفٌديً منمً غامل امشسوع خفظ الىػمةن ٌماإلاػى

 ومجحمؼ

1-3-3 
ذات  توالفػالٌا ٌةألاوشؼة املجحمػ بت مشسوع خفظ الىػمةقادة  كةمشاز 

 امجا  مشسوع خفظ الىػمة الػالقة

1-3-4 

نت ٌماإلاػى كافةمػد  زطا  وقٌاضاطحؼالع السؤي  اطحبٌاهات وجشجٌؼثبني 

هرا  بتالالشمة  والوقاثٌة الحص،ٌدٌةهحاثجهات واثخاذ القسازات  غل والاػالع 

 الخصوص

1-3-5 
 الػاملمن ةكافالباب اإلافحوح مؼ  طٌاطة مشسوع خفظ الىػمة قادةثبني 

 اإلاشسوعمً خدمات  واإلاظحفٌديً

1-3-6 
 وثدظمن لحػصيصمبادزات فّػالة ومىحظمة ا مشسوع خفظ الىػمة قادة قٌام

 ن واملجحمؼٌمامخحلف شساثذ اإلاػى للمشسوع الرهىٌةالصوزة 

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت مشسوع 

1-4 

مشازكة القادة 

بت ثؼويس 

ن الاهظمة وثدظم

ػات  والخشًس

1-4-1 
 السثٍظٌة الػملٌات ثدديد بت ااإلاشازكة مشسوع خفظ الىػمة قادة قٌام

 غاوا اإلاظاولمن وثدديدواإلاظاهدة االجمػٌةت 

1-4-2 
 لنافةاإلاظحمس  الحدظمن إلافاهٌم مشسوع خفظ الىػمة قادة وجشجٌؼثبني 

 بتواإلاشازكة الشخصٌة ت ااإلاشسوع وؤلادازية الخشاٌلٌةساءات وؤلاح الػملٌات
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 والػملٌات خفظ الىػمة

الخاصة امشسوع 

 خفظ الىػمة

 فسا الػمل املخصصة لهرا الاسض

1-4-3 

 وؤلاخصاثٌاتاإلاػلومات  كافة وثدلٌلاجمؼ  مشسوع خفظ الىػمة قادة قٌام

اإلاقترخة  والحدظٍىات والحػديالتاثخاذ القسازات  بتوال،قاثق الالشمة للمظاغدة 

ػاتؤهظمة  غل   اإلاظحوى امل،لت والدو ت غل  الخمري الػمل  وجشًس

1-4-4 
احؼویس ؤهظمة فػالة لقیاض ألاداء اإلااطس ي  مشسوع خفظ الىػمة قادةقیام 

 اسامج اإلاشسوعلکافة قؼاغات وغملیات 

1-4-5 

ف  المجان وفسا الػمل اإلاحخصصة ف   مشسوع خفظ الىػمة قادةمشازکة 

شسیػات املخحلفة ذات الػالقة والحإرمر صیالة وثؼویس وثددیث ألاهظمة والخ

 مدوز ال،ظاهةغلی 

 ااإلاشسوعاإلاىظمات الوػىیة وؤلاقلیمیة والدولیة ذات الػالقة ف  اإلاشازکة  1-4-6

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت مشسوع 

 خفظ الىػمة

1-5 

ثبني ووشس رقافة 

الجودة والحممب 

بت مشسوع خفظ 

 الىػمة

1-5-1 
اإلالحقیات واإلااثمسات والدوزات الحدزیبیة ف   مشسوع خفظ الىػمة قادة مشازکة

بف  اإلاحخصصة   مجا  الجودة والحممُّ

1-5-2 

ب  مشسوع خفظ الىػمة قادةجشجیؼ  لکافة مشازیؼ وبسامج الجودة وثدقیق الحممُّ

ف  ت وثقدیس الػاملمن مً ؤفساد وفسا غمل اإلاشازکمن اإلاشسوعاإلااطس ي داخل 

 برامجهره ال

1-5-3 

اخبني وثؼبیق مفهوم الحقییم الراج   مشسوع خفظ الىػمة قادةقیام ومبادزة 

ت وبصفة مىحظمةت والاطحفادة مً هحاثج الحقییم اإلاشسوعللحممب اإلااطس ي داخل 

 اإلاشسوعلحؼویس وثدظمن ؤغما  وهحاثج 

1-5-4 

غلی دازیة اىاًء کافة قسازاتوا الخشایلیة وؤلا  مشسوع خفظ الىػمة قادةاثخاذ 

دزاطة وثدلیل الىحاثج املخحلفة اإلاحدققةت وکرلك الحوقػات والحيباات 

 اإلاظحقبلیة

1-5-5 
اسامج وحواثص ف  وجشجیػها إلاشازکة الجمػٌة  مشسوع خفظ الىػمة قادةمبادزة 

 
ً
 ودولیا

ً
ب مدلیا  الجودة والحممُّ

1-5-6 
اد  ؤفظل اإلامازطات اخشجیؼ وشس وثب مشسوع خفظ الىػمة قادةقیام 

  اسامج اإلاشسوعف  والحؼبیقات 
ً
 ودولیا

ً
 مؼ الجهات اإلامارلة مدلیا

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت مشسوع 

 خفظ الىػمة

1-6 

بدازة املخاػس 

 وبسامج الحاٌمر

بت مشسوع خفظ 

 الىػمة

1-6-1 
ت الحایمر بدازة اسامج وفػالیاف   مشسوع خفظ الىػمة قادةاإلاشازکة الشخصیة 

 اإلاشسوعاملخحلفة داخل 

1-6-2 
اصفة دوزیة اىاًء  بت مشسوع خفظ الىػمةدزاطة وثددید اسامج الحایمر اإلاؼلوبة 

 اإلاشسوعغلی هحاثج ثدلیل الػوامل الداخلیة والخازحیة اإلاارسة غلی 

1-6-3 

ثؼویس آلیات غمل وات،ة ومدددة إلدازة الحایمرت وثقلیص اإلاقاومة لهره 

ثدقیق ألاهداف اإلاسحوة مً اسامج ف  برامجت وطمان مشازکة کافة اإلاػىیمن ال

 بت مدوز ال،ظاهة الحایمر املخحلفة

ت مشسوع خفظ الىػمةؤغما  ووشاػات غلی کافة املخاػس امل،حملة  ثدديد 1-6-4
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 ال،لو  والبداثل الالشمة إلاواحهة هره املخاػس وثؼويس
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 عتاإلاػٌاز الفس 
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت مشسوع 

 خفظ الىػمة

2-1 

ثخؼٌؽ وثإممن 

اخحٌاحات 

الجمػٌة مً 

 اإلاوازد البشسية

بت مشسوع خفظ 

 الىػمة

2-1-1 
بت مشسوع  وطؼ وثؼویس الظیاطات وؤلاحساءات والخؼؽ الخاصة االػاملمن

 خفظ الىػمة

2-1-2 
زبؽ خؼؽ اإلاوازد البشسیة االظیاطات والاطتراثیجیات والهیکل الحىظیمي 

 إلاشسوع خفظ الىػمةوالػملیات السثیظیة 

2-1-3 
مشسوع خفظ ثددید الو اثف وثصمیمها وثوصیفهات وثخؼیؽ اخحیاحات 

 مً القوى الػاملة الىػمة

2-1-4 
ت البشسیة الالشمة لحقدیم بدازة غملیة الحو یفت و یجاد الکوادز والؼاقا

 امشسوع خفظ الىػمةالخدمات وألاغما  املخحلفة 

 بت مشسوع خفظ الىػمة بدازة اسهامج الحدزج والحػاق  الو یف  للموازد البشسیة 2-1-5

 مشسوع خفظ الىػمةثؼویس طیاطات واطتراثیجیات ف  بشسال الػاملمن  2-1-6

2-1-7 
زطا الػاملمنت والاطحفادة مً الىحاثج لحؼویس غمل مظوخات دوزیة لقیاض 

 امشسوع خفظ الىػمةطیاطات وخدمات اإلاوازد البشسیة 

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت مشسوع 

 خفظ الىػمة

2-2 

منافإة الػاملمن 

بت  وجػويظهم

مشسوع خفظ 

 الىػمة

 امشسوع خفظ الىػمةبحساء ثقییم غلمي وماو ت للو اثف املخحلفة  2-2-1

 احددید اإلاصایا التي ثمىدها للػاملمن؟ يقوم اإلاشسوعکیف  2-2-2

 بت اإلاشسوع  شفاف( ثؼبیق هظام لػمل ثقییم دوزي ألداء الػاملمن 2-2-5

 اإلاشسوعمساحػة وثددیث ؤهداف ألافساد واملجموغاتت وزبؼها اإهداف  2-2-7

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت مشسوع 

 خفظ الىػمة

2-3 

يس وثدزي  ثؼو 

بت  الػاملمن

مشسوع خفظ 

 الىػمة

 ؟ااإلاشسوعاحددید وثصيیف مهازات وقدزات الػاملمن  اإلاشسوعقوم يکیف  2-3-1

 ؟ااإلاشسوع احددید الاخحیاحات الحدزیبیة للػاملمن اإلاشسوعقوم يکیف  2-3-2

2-3-3 
 لىػمةمشسوع خفظ ابکظاب الػاملمن اإلاػسفة واإلاهازات الالشمة لسبؽ ؤوشؼة 

 اإلاشسوعامحؼلبات اإلاظحفیدیً وؤغما  

2-3-4 
هؼاا ألافساد واملجموغات وؤلادازة وثؼویس غلی بیجاد وثىمیة فسص الحػلم 

 بت محؼلبات اسامج اإلاشسوع مهازات فسا الػمل

 الػاملمن؟غلی اقیاض فاغلیة وؤرس الحدزی   يقوم اإلاشسوعکیف  2-3-5

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

ت مشسوع ب

 خفظ الىػمة

2-4 

ثمتمن الػاملمن 

ومشازكألاوم 

وثوفمر اٍئة غمل 

بت  مىاطبة

مشسوع خفظ 

 الىػمة

2-4-1 
غملیات الحدظمن اإلاظحمس ف  اخشجیؼ الػاملمنت و شساکهم  يقوم اإلاشسوعکیف 

 للػملیات والخدمات؟

2-4-2 
بیة کیف یحم ثفویع الصالخیات الکافیة لحمکمن الػاملمن مً القیام احل

 اخحیاحات اإلاظحفیدیً؟

 سافق اإلاوالحؼویس اإلاظحمس لبیئة الػمل و  ااإلاشسوعوحود هظام للظالمة اإلاهىیة  2-4-3

2-4-4 
الحػامل مؼ الػاملمنت والحػسیف ف  محاعػة قواهمن الػمل ومحؼلباتوات والشفافیة 

 ت و ثاخة الفسصة لمجمیؼ لالػالع غلاوااإلاشسوعاإهظمة وطیاطات 
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 عتاإلاػٌاز الفس 
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

2-4-5 
اقتراخاتومت ومػالجة الشکاوي  ب  ت والاطحماع بت اإلاشسوع الحواصل مؼ الػاملمن

 والحظلمات اإلاحػلقة بوم
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

/ بدازة وثىمیة 3

اإلاوازد اإلاالیة 

بت  وألاوقاف

مشسوع خفظ 

 الىػمة

3-2 

ة اإلاوازد ثىمٌ

 اإلاالٌة والحبرغات

بت مشسوع خفظ 

 الىػمة

3-2-1 
ثىمیة اإلاوازد اإلاالیة الکافیة لحاؼیة اإلاواشهة الالشمة لحىفیر ألاوشؼة وثدقیق 

 .اإلاشسوعؤهداف 

3-2-2 

حمؼ الحبرغات اإلاحوافقة مؼ القواهمن الصادزة مً الجهات ف  الوطاثل اإلاحبػة 

ذ ؤوشؼة الجمػٌة ومصازف هره الحبرغاتت السطمیة اإلاػىیة ارلكت مؼ ثوطی

وکیفیة مساغاة وثدقیق الشسوغ التي یؼلبوا اإلاحبرع غىد قیام، االحبرعت وال،سص 

 غدم اطحخدام ایاهات اإلاحبرغمن أللسض آخس دون بذن مظبق ماومغلی 

3-2-3 
اطحخدام وطاثل اثصا  محػددة ومىاطبة للحواصل مؼ اإلااهدمن والجهات 

 اما یػصش رقألاوم بوا اإلاشسوعع ؤلاهجاشات وألاوشؼة التي قامد بوا السطمیة ثوت

3-2-4 

ذلك زفؼ وظبة الاطحاال  ف  وطؼ ماشسات ؤداء ثخحص اخىمیة اإلاوازدت اما 

ت ومقازهة هره اإلاشسوعاسامج وؤوشؼة غلی للموازد وثىمٌألاوا مقاال ما یحم صسف، 

ؼ ؤو الجمػٌات ا اإلااشسات مؼ  إلامارلةاإلاشاًز

3-2-5 
ثوفمر قىوات محػددة ومحجددة و اداغیة ثمکً اإلاحبرغمن واإلااهدمن امخحلف 

 للمشسوع شساثدهم مً ثقدیم الحبرغات اإلاالیة والػیيیة

3-2-7 
ثؼویس اسامج خاصة لحػصیص الػالقة وثدقیق الاطحفادة القصوى مً ؤلامکاهیات 

ؼ و اإلاحاخة مً قبل اإلااطظات اإلاالیة اإلااهدة لمجمػٌة   الخمریةاإلاشاًز
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

مشسوع خفظ 

 الىػمة

4-1 

 بدازة الشساكات

بت مشسوع خفظ 

 الىػمة

4-1-1 

ثددید الشسکاء السثیظیمن وثصيیفهمت ومً رم ثإطیع الشساکات لحدقیق 

قص ی فاثدة ماوات وشیادة القیمة اإلاظافة لهره الشساکات وبما یخدم الظیاطات ؤ

 امشسوع خفظ الىػمةوالاطتراثیجیات الخاصة 

4-1-2 
؛ بت مجا  اإلاشسوع اإلاػلومات مؼ الشسکاءف  ت واإلاشازکة ف ثإطیع الحکامل ال قا

 لشساکاتبیجاد ااحکازات وؤفکاز باداغیة وثفػیلها مً خال  اف  مما یظاغد 

4-1-3 

الػمل اإلاشترل لحدظمن الػملیاتت وثدقیق القیمة ف  ثدقیق الاوسجام 

ؤطاض غلی اإلاظافة عظلظلة اإلاحػاملمن واإلاوزدیً؛ بودف مظاغفة الػاثد 

 الشساکاتت ودغم الحؼویس اإلاحباد  مؼ الشسکاء

4-1-4 

قلیص ثقدیم الخدماتت وثف  بودف الحکامل  فسوع الجمػٌةالحػاون مؼ 

اإلاوازد اإلاحاخة لصیادة الؼاقة الاطخیػاایةت ف  الاشدواحیةت وثدقیق اإلاشازکة 

 وؤهداف اإلاشسوع وثدقیق ؤهداف الجمػٌة

ؼ و  ثؼویس 4-1-5 للحػاون وجػصیص الشساکة مؼ  ااإلاشسوع بسامج خاصةوبىاء مشاًز
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 الػمل الخمري ف  اإلااطظات اإلااهدة 

 مؼ فئات الشسکاء املخحلفة اإلاشسوعف  ظل اإلامازطات هقل وثباد  الحجازب وؤف 4-1-6

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

مشسوع خفظ 

 الىػمة

4-2 

بدازة اإلاواد 

واإلاباو  

بت  واإلامحلنات

مشسوع خفظ 

 الىػمة

4-2-1 
الخاصة الاطحخدام ألام ل لألصو  ال ااحة لدغم ثدقیق الحوح، والاطتراثیجیات 

 شسوعااإلا

 لحدظمن الػمس الخشایلت لهره ألاصو   بت اإلاشسوع وصیاهة ألاصو  ال ااحة بدازة 4-2-2

 ااإلاشسوعبدازة ؤمً وطالمة ألاصو  واإلامحلکات الخاصة  4-2-3

4-2-4 
املجحمؼ والبیئة غلی خفع ؤي آراز طلبیة للممحلکات ؤو اإلاىحجات ؤو الخدمات 

 مةالص،ة والظال غلی ذلك الحإرمر ف  والػاملمنت اما 

4-2-5 
بدازة وثخصیً اإلاوادت طواء کاهد ثبرغات غیيیة ؤو مواد جشایلیة وثدقیق 

 ااإلاشسوعاإلاػدالت اإلاىاطبة مً املخصون 

4-2-6 
ت وخفع الحالف واإلاواد بت اإلاشسوعالترشید والاطحخدام ألام ل للمىافؼ الػامة 

 اإلاظألاولکةت و غادة ثدویسها

بدازة / 4

اإلاوازد 

ت ب والشساکات

مشسوع خفظ 

 الىػمة

4-3 

بت  الحقىٌةبدازة 

مشسوع خفظ 

 الىػمة

4-3-1 
ثددید الحقىیات البدیلة والىاشئةت وثقییم اطحخدامها؛ لدغم الظیاطات 

 واملجحمؼ اإلاشسوعغلی والاطتراثیجیاتت وکرلك ثإرمرها 

4-3-2 
ث ؛ لظمان ثوافقها وثکاملهات وکرلك ثددیااإلاشسوعبدازة اإلاىظومة الحقىیة 

 الحقىیات اإلاحقادمة

4-3-3 
ثدقیق الاطحخدام ألام ل للحقىیاتت وقیاض مدى الاطحاال  لوطاثل الحقىیة 

 بت اسامج اإلاشسوع ال،الیة

 اإلاشسوعاطحخدام ثقىیة اإلاػلومات والاثصا  لحدظمن ؤداء  4-3-4

 ااإلاشسوعاطحخدام الحقىیة إلاظاهدة مبادزات الحدظمن للػملیات  4-3-5

 بت اإلاشسوع اخحیاز واطحخدام الحقىیات ؤلااداغیة والصدیقة للبیئة 4-3-6
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

مشسوع خفظ 

 الىػمة

5-1 

ثدديد و دازة 

الػملٌات 

بت  االجمػٌة

مشسوع خفظ 

 الىػمة

5-1-1 
ثددید الػملیات السثیظیة والفسغیة وبما یحوافق ویدقق طیاطة وؤهداف 

 اإلاشسوع الاطتراثٌجٌة

 اإهداف اإلاشسوعثددید اإلاظاولمن غً الػملیات املخحلفة  5-1-2

5-1-3 
 زطم وثوریق کافة ؤلاحساءات والحفاصیل اإلاحػلقة االػملیات السثیظیة والفسغیة

 ًؼبت مدوز خظاهة اإلاشاز 

5-1-4 
ت ااإلاشسوعثؼبیق ؤهظمة ذات مواصفات قیاطیة محػازف غلاوا إلدازة الجودة 

  الدلٌل ؤلاحساج  إلاشسوع خفظ الىػمة( 9111م ل: هظام بدازة الجودة ؤیصو 

 بت اإلاشسوع ثؼویس مقاییع وماشسات ؤداء للػملیات املخحلفة 5-1-5

بدازة / 5

الػملیات 
5-2 

ثصمٌم وثؼويس 

خدمات 

 مً اإلاشسوع لکافة اإلاظحفیدیً اإلاشسوعقدمها يثددید وثصيیف الخدمات التي  5-2-1

 ااطحؼالع زؤي اإلاظحفیدیً خو  الخدمات اإلاقدمة لهم اإلاشسوعقیام  5-2-2
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بت  والخدمات

مشسوع خفظ 

 الىػمة

بت  اإلاظحفٌديً

مشسوع خفظ 

 الىػمة

5-2-3 
ماتت وثقدیمها للمظحفیدیً ثؼبیق مىاجیات وآلیات مىحظمة لحصمیم الخد

 اؼسا وؤطالی  ااحکازیة ومحؼوزة

 قدمها للمظحفیدیًياالحػسیف وؤلاغالن غً الخدمات التي  اإلاشسوعقیام  5-2-4

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

مشسوع خفظ 

 الىػمة

5-3 

الحدظمن 

اإلاظحمس 

للػملٌات 

بت  والخدمات

مشسوع خفظ 

 الىػمة

5-3-1 
هحاثج غلی حددید ؤولویات الحدظمن للػملیات والخدمات اىاًء ا اإلاشسوعقیام 

 ماشسات ألاداء املخحلفة وهحاثج اطحؼالغات السؤي اإلاحػلقة ااإلاظحفیدیً

5-3-2 
ثؼبیق مىاجیة مىحظمة للحدظمن اإلاظحمس لکافة الػملیات والخدمات وبمشازکة 

 ااإلاشسوعالػاملمن 

5-3-3 
 الحدظیىات الجدیدة لکافة الػاملمن واإلاظحفیدیً االشسح وثوطیذ اإلاشسوعقیام 

 مً خدمات اإلاشسوع

5-3-4 
اقیاض وثقییم الىحاثج اإلاحدققة مً مشازیؼ الحدظمن اإلاظحمس  اإلاشسوعقیام 

 لػملیاتوا وخدماتوا

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

مشسوع خفظ 

 الىػمة

5-4 

بدازة وجػصيص 

غالقات اإلاحبرغمن 

ت ب واإلاظحفٌديً

مشسوع خفظ 

 الىػمة

 احددید وثصيیف اإلاحبرغمن کإخد ؤهم شساثذ اإلاحػاملمن مػها اإلاشسوعقیام  5-4-1

 اإلاشسوعثددید وثصيیف اإلاظحفیدیً مً خدمات  5-4-2

 احددید محؼلبات واخحیاحات کافة شساثذ اإلاظحفیدیً اإلاشسوعقیام  5-4-3

 بت مجا  اإلاشسوع فة اإلاظحفیدیً واإلاحبرغمناىاء قاغدة مػلومات محکاملة غً کا 5-4-4

5-4-5 
االحواصل الدوزي ااإلاحبرغمن واإلاظحفیدیًت وجػصیص الػالقة مػهمت  اإلاشسوعقیام 

 غلی مسثیاتوم ومقترخاتوم وال،صو  

5-4-6 
احؼویس هظام الاقتراخاتت ومػالجة شکاوي اإلاظحفیدیًت وثؼبیق  اإلاشسوعقیام 

 ع لصوت اإلاظحفیدآلیات وات،ة لالطحما

5-4-7 
ت و ػالغهم حبرغمنمشسوع خفظ الىػمة واإلا ثؼویس آلیات للحواصل الفػا  امن

 الخدمات اإلاقدمة مً الجمػٌة لجمیؼ شساثذ اإلاظحفیدیًغلی 

 
 وفٌما يحػلق ايحاثج ممازطات الحممب وال،وكمة ما يلت: 

 .جمػٌةصلة اإغما  الذات ثنون الىؼاا الري جاؼٌ، الىحاثج  /1
 .يوحد ثقظٌم وثصيٌف وثدديث للىحاثج /2
 .اثجاهات بيجااٌة للىحاثجوحود  /3
 .حود ؤهداف مالثمة للىحاثج اإلاسحوةو  /4
 .وحود مقازهات مالثمة وايجااٌة للىحاثج /5
 .وحود ثوطٌذ إلاظببات الىحاثج /6

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

ج هحاثؤ/ 7

 اإلاوازد البشسیة

بت مشسوع 

 1-ؤ7

مقايٍع زؤي 

 اإلاوازد البشسية

بت مشسوع خفظ 

 بت مشسوع خفظ الىػمة مػد  السطا الو ٌف  7-1-1

 مشسوع خفظ الىػمةفسص الحػلم والحدزی  داخل وخازج  7-1-2

 بت مشسوع خفظ الىػمة الحمکمن واإلاشازکة 7-1-3



 مامرسات التميز والحوكمة –م( 2022هـ )1443/1444الخطة التشغيلية التاسعة 

 212مً  48الصفدت 

 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 بت مشسوع خفظ الىػمة یم الػاد  لألداءت وثقدیس ألاداء اإلاحفوا الحقی 4-1-7 الىػمة خفظ الىػمة

 بت مشسوع خفظ الىػمة الحؼوز والاطحقساز الو ٌف  7-1-5

 بت مشسوع خفظ الىػمةالفسص الو یفیة للػاملمن  7-1-6

 بت مشسوع خفظ الىػمة الحػلم اإلاظحمسغلی الخشجیؼ  7-1-7

 خفظ الىػمة بت مشسوع ایئة الػمل 7-1-8

 بت مشسوع خفظ الىػمة ألامً والظالمة 7-1-9

 بت مشسوع خفظ الىػمة اإلاسافق الجٌدة والخدمات 7-1-11

 بت مشسوع خفظ الىػمة شفافیة الحػامل وألاهظمةت و حساءات اإلاوازد البشسیة 7-1-13

 فظ الىػمةبت مشسوع خ شفافیة القسازات اإلاحػلقة ااإلاوازد البشسیة 7-1-14

هحاثج ؤ/ 7

 اإلاوازد البشسیة

بت مشسوع 

 خفظ الىػمة

 2-ؤ7

ماشسات ألاداء 

اإلاحػلقة ااإلاوازد 

بت مشسوع  البشسية

 خفظ الىػمة

 بت مشسوع خفظ الىػمة ض الػاثد مً الحو یف  ؤلاهحاحیة(قیا 7-2-1

 بت مشسوع خفظ الىػمةخباهات آزاء الػاملمن مػد  الاطحجااة الط 7-2-2

 بت مشسوع خفظ الىػمة ثدقیق الىحاثج اإلاؼلوبةف  حدزی  هجاح اسامج ال 7-2-3

 بت مشسوع خفظ الىػمة فسا الحدظمن اإلاظحمسف  اإلاشازکة  7-2-4

 بت مشسوع خفظ الىػمة اسهامج اقتراخات اإلاو فمنف  زکة وظبة اإلاشا 7-2-5

 بت مشسوع خفظ الىػمةثقدیس حهود الػاملمن  7-2-6

 بت مشسوع خفظ الىػمة مػدالت بهحاحیة اإلاو فمن 7-2-7

7-2-8 
ثکالیف الػمل: الحکالیف الخاصة ااألحوز   ألاحس ألاطاس يت البدالتت الحإمیىات الاححماغیات( 

 ت الحکالیف الىاثجة غً ثسل الػملثکلفة الاخحیاز والحػیمنت وثکالیف الحدزی 

 سوع خفظ الىػمةبت مش قیاض دوزان الػمالة 7-2-9

 بت مشسوع خفظ الىػمة قیاض مػدالت الایاب 7-2-11

 بت مشسوع خفظ الىػمة قیاض مػدالت خوادذ و صااات الػمل 7-2-11

 بت مشسوع خفظ الىػمة محوطؽ ؤیام ؤلاحاشات اإلاسطیة 7-2-12

 بت مشسوع خفظ الىػمة الحظلمات 7-2-13

 ت مشسوع خفظ الىػمةب مػد  دوزان الػمل 7-2-14
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

/ هحاثج 8

بت  اإلاظحفٌديً

مشسوع خفظ 

 الىػمة

8-1 

قايٍع زؤي م

وزطا 

بت  اإلاظحفٌديً

مشسوع خفظ 

 الىػمة

 بت مشسوع خفظ الىػمة مػد  السطا الػام 8-1-1

 بت مشسوع خفظ الىػمة اتحودة الخدم 8-1-2

 بت مشسوع خفظ الىػمة طهولة الوصو  ب ی الخدمات 8-1-3

 بت مشسوع خفظ الىػمة اإلادة الصمىیة لحقدیم الخدمات 8-1-4

 بت مشسوع خفظ الىػمة طلول وکفاءة الػاملمن ومقدم  الخدمة 8-1-5

 لىػمةبت مشسوع خفظ ا مدى الاطحجااة لؼل  اإلاظحفیدیً 8-1-6

 بت مشسوع خفظ الىػمة الخدماتف  مدى ؤلااداع والااحکاز  8-1-7
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 بت مشسوع خفظ الىػمة اإلاسوهة 8-1-8

 بت مشسوع خفظ الىػمة الحواصل 8-1-9

 بت مشسوع خفظ الىػمة شفافیة ووطوح ؤلاحساءات والحػلیمات للمظحفیدیً 8-1-11

 بت مشسوع خفظ الىػمة مػالجة شکاوى اإلاظحفیدیً 8-1-11

 بت مشسوع خفظ الىػمة ثقدیم الخدماتف  الػد  واإلاظاواة   8-1-12

/ هحاثج 8

بت  اإلاظحفٌديً

مشسوع خفظ 

 الىػمة

8-2 

ماشسات ألاداء 

اإلاحػلقة 

بت  ااإلاظحفٌديً

مشسوع خفظ 

 الىػمة

 بت مشسوع خفظ الىػمة غدد اإلاظحفیدیً 8-2-1

 وع خفظ الىػمةبت مشس  غدد اإلاحبرغمن 8-2-2

 بت مشسوع خفظ الىػمة وظبة اإلاحبرغمن الداثممن/ اإلاىقؼػمن 8-2-3

 بت مشسوع خفظ الىػمة غدد الخدمات اإلاقدمة للمظحفیدیً 8-2-4

 بت مشسوع خفظ الىػمة وظبة الخدمات الجدیدة 8-2-5

 الىػمةبت مشسوع خفظ  مػد  الوقد الالشم لحقدیم الخدمات املخحلفة 8-2-6

 بت مشسوع خفظ الىػمة محوطؽ الصمً اإلاظحاسا إلاػالجة الشکوى  8-2-7

 بت مشسوع خفظ الىػمة ثقدیم الخدماتف  وظبة ألاخؼاء  8-2-8

 بت مشسوع خفظ الىػمة حجم الحبرغاتف  مػدالت الىمو  8-2-9

 بت مشسوع خفظ الىػمة ثىوع شساثذ اإلاظحفیدیً 8-2-11

 بت مشسوع خفظ الىػمة غدد الاقتراخات اإلاقدمة مً اإلاظحفیدیً 8-2-11

 بت مشسوع خفظ الىػمة غدد الاقتراخات اإلاؼااقة 8-2-12
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

هحاثج / 9

مشسوع خفظ 

 الىػمة

9-2 

الىحاثج 

بت  الخشاٌلٌة

مشسوع خفظ 

 الىػمة

 بت مشسوع خفظ الىػمة الوقد الالشم إلهجاش الػملیات السثیظیة 9-2-1

 بت مشسوع خفظ الىػمة وظبة ألاخؼاء  الجودة( 9-2-2

 بت مشسوع خفظ الىػمة مػد  الاطحجااة 9-2-3

 بت مشسوع خفظ الىػمة فػالیة ؤداء الػملیات 9-2-4

 بت مشسوع خفظ الىػمة حساءاتالػملیات وؤلا ف  وظبة الحدظمن  9-2-5

 بت مشسوع خفظ الىػمة الػملیات املخحلفةف  ؤلااداع والااحکاز  9-2-6

 بت مشسوع خفظ الىػمة غدد الاقتراخات اإلاؼبقة 9-2-7

 بت مشسوع خفظ الىػمة غدد اإلاشازیؼ الجدیدة 9-2-8

 مةبت مشسوع خفظ الىػ وظبة اإلاػامالت ؤلالکتروهیة 9-2-9

 بت مشسوع خفظ الىػمة غدد ؤلاغالهات واإلابادزات ؤلاغالمیة 9-2-11

 بت مشسوع خفظ الىػمة مػد  اإلاشازکات ؤلاغالمیة 9-2-11

هحاثج / 9

مشسوع خفظ 

 الىػمة

9-3 

هحاثج اإلاوازد 

بت  والشساكات

مشسوع خفظ 

 بت مشسوع خفظ الىػمة غدد اإلاوزدیً 9-3-1

 بت مشسوع خفظ الىػمة وزدیً امل،لیمنوظبة اإلا 9-3-2

 بت مشسوع خفظ الىػمة غدد الشساکات 9-3-3
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 بت مشسوع خفظ الىػمة ثکالیف اإلاوزدیً 4-3-9 الىػمة

 بت مشسوع خفظ الىػمة غدد الاححماغات مؼ الشسکاء 9-3-5

 بت مشسوع خفظ الىػمة غدد اإلابادزات هدو الشسکاء 9-3-6

 بت مشسوع خفظ الىػمة ات اإلاشترکة مؼ الشسکاءغدد الخدم 9-3-7

 بت مشسوع خفظ الىػمة مػد  دوزان املخصون 9-3-8

 بت مشسوع خفظ الىػمة ثکالیف الصیاهة 9-3-9

 بت مشسوع خفظ الىػمة ألاحهصةف  وظبة ألاغؼا   9-3-11

 بت مشسوع خفظ الىػمة کفاءة اطحاال  اإلاسافق/ ألاحهصة 9-3-11

 بت مشسوع خفظ الىػمة غدد اإلابادزات املجحمػیة 9-3-12

 بت مشسوع خفظ الىػمة قیاض آلاراز ؤلایجاایة للمبادزات املجحمػیة 9-3-13

هحاثج / 9

مشسوع خفظ 

 الىػمة

9-4 

هحاثج اإلاػلومات 

بت  واإلاػسفة

مشسوع خفظ 

 الىػمة

 بت مشسوع خفظ الىػمةغدد مصادز اإلاػلومات  9-4-1

 بت مشسوع خفظ الىػمة غدد ؤلاصدازات الدوزیة 9-4-2

 بت مشسوع خفظ الىػمة طهولة الوصو  للمػلومات 9-4-3

 بت مشسوع خفظ الىػمة دقة اإلاػلومات 9-4-4

 بت مشسوع خفظ الىػمة غدد اإلابادزات اإلاحػلقة ااإلاػلومات واإلاػسفة 9-4-5

 شسوعلػلمیة ذات الػالقة ااإلااءات ااإلااثمسات واللقف  غدد اإلاشازکات  9-4-6

 

ا: فٌما يحػلق اماشسات ال،وكمة وفق مػٌاز  متمن(
ً
 رال 

املػياز 

 السئيس ي

 املػياز الفسعي
 غىاصس الخميز )املمازشاث( السمز

 املػياز السمز

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-5 

مشسوع  ثقازيس

 خفظ الىػمة
 خفظ الىػمةالخاصة امشسوع  الحقازيس الظىوية 1-5-1

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-7 

ؤوشؼة 

 وفػالٌات

 اإلاشسوع 

 الخاصة امشسوع خفظ الىػمة الترخٌص وممازطة ألاوشؼة 1-7-1

 الخاصة امشسوع خفظ الىػمة ألاوشؼة والفػالٌات الدولٌة 1-7-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-8 

 لجانثنويً 

 اإلاشسوع 

 شسوع خفظ الىػمةالخاصة ام المجان الداثمة 1-8-1

 الخاصة امشسوع خفظ الىػمة المجان اإلااقحة 1-8-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-9 

الوراثق 

بت  والسجالت

 اإلاشسوع 

 الخاصة امشسوع خفظ الىػمة خفظ الوراثق والسجالت 1-9-1

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-11 

ؤلايسادات 

واإلاصسوفات 

بت  والحملك

 اإلاشسوع 

 الخاصة امشسوع خفظ الىػمة حبرغات وصسف ألاموا حمؼ ال 1-11-1

 الخاصة امشسوع خفظ الىػمة وشس اللواثذ والظٌاطات اإلاػحمدة 2-1-2 اللواثذ وألاهظمة 1-2/ الشفافٌة 2
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املػياز 

 السئيس ي

 املػياز الفسعي
 غىاصس الخميز )املمازشاث( السمز

 املػياز السمز

مشسوع خفظ  وؤلافصاح

 الىػمة

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-2 

اٌاهات القاثممن 

مشسوع غل  

 خفظ الىػمة

 سوع خفظ الىػمةمشؤلافصاح غً اٌاهات  2-2-3

 الخاصة امشسوع خفظ الىػمةؤلافصاح غً الشوالس الو ٌفٌة  2-2-4

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-3 

مشسوع اٌاهات 

 خفظ الىػمة

 الخاصة امشسوع خفظ الىػمة الحػامل مؼ الشناوى والاطحفظازات 2-3-2

 مةالخاصة امشسوع خفظ الىػ غملٌات قٌاض السطا ألص،اب الػالقة 2-3-3

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-4 

ؤهداف وبسامج 

مشسوع خفظ 

 الىػمة

 الخاصة امشسوع خفظ الىػمة وشس ألاهداف الاطتراثٌجٌة والخشاٌلٌة 2-4-1

 الخاصة امشسوع خفظ الىػمةوشس ثقازيس ألاوشؼة والبرامج  2-4-2

2-4-3 
خاصة امشسوع ال وشس مبالغ اإلاظاغدات الىقدية والػٌيٌة وؤغداد اإلاظحفٌديً

 خفظ الىػمة

2-4-4 
الخاصة  ثبلٌغ اإلاظحفٌديً غً الظٌاطات واللواثذ غىد وشسها او ثدديثوا

 امشسوع خفظ الىػمة
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 قظم بت الخؼة الخشاٌلٌة الحاطػةا الالواحبات السثٍظة اإلاىوػة بور اإلاظاحد:
 
ً
 ا ت:: فٌما يحػلق احدقٌق ااألهداف الاطتراثٌجٌة غل  الىدو الحؤوال

دغم املبادزاث والخدماث الاحخماغيت وجقدًم املصاهدة الػيييت واملػىىيت وإلادازيت لىجاخها بغاًت جصل  /11
 (3)م ( مبادزاث وخدماث هىغيت.3إلى )

 مً اإلااشسات ثدقٌق هرا الهدف السثٍع خال  طىوات الخؼة الاطتراثٌجٌةالػمل بت ويحؼل  
ً
ت محاعػة غددا

 و الحا ت:الاطتراثٌجٌة غل  الىد

 شسح اإلااشس اإلااشسات الاطتراثٌجٌة ت
 اإلاظألاودف خظ  الفترات

2121 2121 2122 2123 2124 

 (3-3 م
وظبة ثؼبٌق لواثذ اإلاظاحد 
 اإلاػحمدة غل  اإلاواقؼ ؤلاوشاثٌة

اغحماد لواثذ اإلاظاحد 
ووظبة ثؼبٌقها غل  
ؼ ؤلاوشاثٌة  اإلاشاًز

81% 85% 91% 95% 111% 

 

 
ً
 ػلق اممازطات الحممب وال،وكمة ما يلت: : فٌما يح راهٌا

 لحؼبٌق اإلامازطة. مدددةمػحمدة و مىاجٌة وحود  /1

 الحدديث الدوزي للمىاجٌة. /2

 وشاملة لجمٌؼ بحساءات اإلامازطة. محناملةاإلاىاجٌة ثنون  /3

 .اهحظام وشمولٌةثؼبٌق اإلاىاجٌة ا /4

 بطافة الشواهد لجمٌؼ ؤلاحساءات اإلاىفرة بت اإلاىاجٌة. /5
اإلاػٌاز 

 يالسثٍس 

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت قظم 

 اإلاظاحد

1-1 

القادة كقدوة 

 خظىة للػاملمن

 بت قظم اإلاظاحد

1-1-1 
 مفاهٌم ومبادت الػمل الخمري والايمان اإهمٌح، بت قظم اإلاظاحد ثبني القادة

 وؤلاوظاو مً الجاه  الديني 

 بت مجا  قظم اإلاظاحدة ٌم اإلااطظٌالالتبام والػمل االق 1-1-2

1-1-3 
مبدؤ الشوزى الثخاذ  وثؼبٌقت بت قظم اإلاظاحد الػاملمنمؼ  ااإلاشازكةادة ٌالق

 القسازات

1-1-4 
القدوة ال،ظىة  وثقديمت بت مجا  قظم اإلاظاحد الػمل الحؼوعت وجشجٌؼثبني 

 ذلك بت

1-1-5 
غمل جػصش زوح الػمل  آلٌاتت وثبني بت قظم اإلاظاحدالػمل الجماعت  جشجٌؼ

 الػاملمن ابنالجماعت 

 بت قظم اإلاظاحد د مً قادة اإلاظحقبليحد حٌل وثؼويسبغداد  بتاإلاظاهمة  1-1-6

 الظسوف اإلاالثمة لرلك وتوٌئةت والااحنازؤلااداع  غل  الػاملمن جشجٌؼ 1-1-7

القٌادة / 1

دازية ؤلا 
1-2 

الحخؼٌؽ 

بت  الاطتراثٌ ت
1-2-1 

ة ٌم اإلااطظٌالق وثدديدة وزطالة الجمػٌةت يزئ  وصٌالةبغداد اإلاشازكة بت 

 الجمػٌة مفاهٌم يحوافق امبادتن اما مللػامل
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اإلاػٌاز 

 يالسثٍس 

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 والاطتراثٌجٌة

بت قظم 

 اإلاظاحد

 قظم اإلاظاحد

1-2-2 

 كافة ٌلوثدلحمؼ  يشملاما  الاطتراثٌ ت الحخؼٌؽمفهوم  وثؼبٌقثبني 

لقظم  اإلاوقف  الحدلٌلوالخاصة ذات الػالقةت وغمل  الداخلٌةاإلاػلومات 

 الصمىٌةواإلادة  اإلاظاولٌاتت السثٍظٌةغوامل الىجاح  وثدديد وثؼويست اإلاظاحد

 للحىفٌر

1-2-3 
والالشمة إلاواحهة املخاػس  البديلةلمخؼؽ  الاطتراثٌجٌةالخؼة  شمولٌة

 احدمجا  قظم اإلاظ بت واإلاحامرات

1-2-4 

 لنافة الاطتراثٌجٌةوالخؼة  اإلااطظٌةم ٌوالسطالة والق السئية وجػمٌموشس 

قظم اإغما  ووشاػات ىٌمن اإلاػ كافة وكرلكت بت قظم اإلاظاحد الػاملمن

 اإلاظاحد

1-2-5 
بت مدوز  الاطتراثٌجٌةالخؼة  ثىفٌرمساحػة ومحاعػة  آلٌة وثؼبٌق ثؼويس

 للمحاعػة وؤلاهجاش الدوزية الحقازيست و غداد ال،ظاهة

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت قظم 

 اإلاظاحد

1-3 

الحواصل الفػا  

 مؼ كافة اإلاػىٌمن

 بت قظم اإلاظاحد

1-3-1 
ن ٌماإلاػى كافةقىوات للحواصل الفػا  واإلاباشس واإلاىحظم مؼ  وثدديد ثؼويس

 قظم اإلاظاحداإغما  

1-3-2 
 كافةومحؼلبات  اخحٌاحات وثدديدت الػمٌلالاطحماع لصوت  طٌاطةثبني 

 ومجحمؼ وشسكاء منومحبرغ ومظحفٌديً منمً غامل اقظم اإلاظاحدن ٌماإلاػى

1-3-3 
ذات الػالقة  والفػالٌات ٌةألاوشؼة املجحمػ بت قظم اإلاظاحدقادة  كةمشاز 

ؼ اإلاظاحد  امشاًز

1-3-4 

نت ٌماإلاػى كافةا مػد  زط وقٌاضاطحؼالع السؤي  اطحبٌاهات وجشجٌؼثبني 

هرا  بتالالشمة  والوقاثٌة الحص،ٌدٌةهحاثجهات واثخاذ القسازات  غل والاػالع 

 الخصوص

1-3-5 
 واإلاظحفٌديً الػاملمن كافةالباب اإلافحوح مؼ  طٌاطة قظم اإلاظاحد قادةثبني 

 قظم اإلاظاحدمً خدمات 

1-3-6 
الصوزة  وثدظمن حػصيصلامبادزات فّػالة ومىحظمة  قظم اإلاظاحد قادة قٌام

 ن واملجحمؼٌملمجمػٌة امخحلف شساثذ اإلاػى الرهىٌة

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت قظم 

 اإلاظاحد

1-4 

مشازكة القادة 

بت ثؼويس 

وثدظمن الاهظمة 

ػات  والخشًس

بت والػملٌات 

 قظم اإلاظاحد

1-4-1 
واإلاظاهدة  ظٌةالسثٍ الػملٌات ثدديد بت ااإلاشازكة قظم اإلاظاحد قادة قٌام

 غاوا اإلاظاولمن وثدديدت اقظم اإلاظاحد

1-4-2 

 الػملٌات لنافةاإلاظحمس  الحدظمن إلافاهٌم قظم اإلاظاحد قادة وجشجٌؼثبني 

فسا  بتواإلاشازكة الشخصٌة ت قظم اإلاظاحدا وؤلادازية الخشاٌلٌةوؤلاحساءات 

 الػمل املخصصة لهرا الاسض

1-4-3 

وال،قاثق  وؤلاخصاثٌاتاإلاػلومات  كافة وثدلٌلجمؼ ا قظم اإلاظاحد قادة قٌام

 غل اإلاقترخة  والحدظٍىات والحػديالتاثخاذ القسازات  بتالالشمة للمظاغدة 

ػاتؤهظمة   اإلاظحوى امل،لت والدو ت غل  بت بحساءات قظم اإلاظاحد وجشًس

افة احؼویس ؤهظمة فػالة لقیاض ألاداء اإلااطس ي لک قظم اإلاظاحد قیام قادة 1-4-4
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اإلاػٌاز 

 يالسثٍس 

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 قظم اإلاظاحدقؼاغات وغملیات 

1-4-5 

صیالة ف  المجان وفسا الػمل اإلاحخصصة ف   قظم اإلاظاحد قادةمشازکة 

مدوز غلی وثؼویس وثددیث ألاهظمة والخشسیػات املخحلفة ذات الػالقة والحإرمر 

 ال،ظاهة

1-4-6 
ؼ ااإلاىظمات الوػىیة وؤلاقلیمیة والدولیة ذات الػالقة ف  اإلاشازکة  مشاًز

 اإلاظاحد

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت قظم 

 اإلاظاحد

1-5 

ثبني ووشس رقافة 

الجودة والحممب 

 بت قظم اإلاظاحد

1-5-1 
اإلالحقیات واإلااثمسات والدوزات الحدزیبیة ف   قظم اإلاظاحد مشازکة قادة

بف  اإلاحخصصة    مجا  الجودة والحممُّ

1-5-2 

ب  قظم اإلاظاحد جشجیؼ قادة لکافة مشازیؼ وبسامج الجودة وثدقیق الحممُّ

ف  اإلااطس ي داخل الجمػٌةت وثقدیس الػاملمن مً ؤفساد وفسا غمل اإلاشازکمن 

 هره البرامج

1-5-3 

اخبني وثؼبیق مفهوم الحقییم الراج  للحممب  قظم اإلاظاحد قیام و مبادزة قادة

مً هحاثج الحقییم  ت وبصفة مىحظمةت والاطحفادةقظم اإلاظاحداإلااطس ي داخل 

ؼ اإلاظاحدلحؼویس وثدظمن ؤغما  وهحاثج   مشاًز

1-5-4 
دزاطة غلی کافة قسازاتوا الخشایلیة وؤلادازیة اىاًء  قظم اإلاظاحد اثخاذ قادة

 وثدلیل الىحاثج املخحلفة اإلاحدققةت وکرلك الحوقػات والحيباات اإلاظحقبلیة

1-5-5 
اسامج وحواثص ف  إلاشازکة الجمػٌة وجشجیػها  قظم اإلاظاحد قادةمبادزة 

 
ً
 ودولیا

ً
ب مدلیا  الجودة والحممُّ

1-5-6 
ف  اخشجیؼ وشس وثباد  ؤفظل اإلامازطات والحؼبیقات  قظم اإلاظاحد قیام قادة

ؼ اإلاظاحد   مشاًز
ً
 ودولیا

ً
 مؼ الجهات اإلامارلة مدلیا

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت قظم 

 اإلاظاحد

1-6 

اػس بدازة املخ

 وبسامج الحاٌمر

 بت قظم اإلاظاحد

1-6-1 
بدازة اسامج وفػالیات الحایمر ف  لقادة قظم اإلاظاحد اإلاشازکة الشخصیة 

 املخحلفة داخل الجمػٌة

1-6-2 
غلی اصفة دوزیة اىاًء قظم الظماحد دزاطة وثددید اسامج الحایمر اإلاؼلوبة ل

 هحاثج قظم اإلاظاحدغلی یة والخازحیة اإلاارسة هحاثج ثدلیل الػوامل الداخل

1-6-3 

ثؼویس آلیات غمل وات،ة ومدددة إلدازة الحایمرت وثقلیص اإلاقاومة لهره 

ثدقیق ألاهداف اإلاسحوة مً اسامج ف  البرامجت وطمان مشازکة کافة اإلاػىیمن 

 بت مدوز ال،ظاهة الحایمر املخحلفة

1-6-4 
ؼ قظم اإلاظاحد ؤغما  ووشاػاتغلی کافة املخاػس امل،حملة  ثدديد ت مشاًز

 ال،لو  والبداثل الالشمة إلاواحهة هره املخاػس وثؼويس
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية
2-1 

ثخؼٌؽ وثإممن 

اخحٌاحات 
2-1-1 

بت قظم  وطؼ وثؼویس الظیاطات وؤلاحساءات والخؼؽ الخاصة االػاملمن

 اإلاظاحد
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بت قظم 

 اإلاظاحد

الجمػٌة مً 

 اإلاوازد البشسية

 اإلاظاحدبت قظم 

2-1-2 
زبؽ خؼؽ اإلاوازد البشسیة االظیاطات والاطتراثیجیات والهیکل الحىظیمي 

 لقظم اإلاظاحدوالػملیات السثیظیة 

2-1-3 
مً  إلاظاحدقظم اثددید الو اثف وثصمیمها وثوصیفهات وثخؼیؽ اخحیاحات 

 القوى الػاملة

2-1-4 
بدازة غملیة الحو یفت و یجاد الکوادز والؼاقات البشسیة الالشمة لحقدیم 

ؼ اإلاظاحدالخدمات وألاغما  املخحلفة   إلاشاًز

 بت قظم اإلاظاحدبدازة اسهامج الحدزج والحػاق  الو یف   2-1-5

 قظم اإلاظاحدیات طات واطتراثیجثؼویس طیاف  بشسال الػاملمن  2-1-6

2-1-7 
غمل مظوخات دوزیة لقیاض زطا الػاملمنت والاطحفادة مً الىحاثج لحؼویس 

 االجمػٌة قظم اإلاظاحدطیاطات وخدمات 

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت قظم 

 اإلاظاحد

2-2 

منافإة الػاملمن 

بت  وجػويظهم

 قظم اإلاظاحد

 قظم اإلاظاحدلفة اوماو ت للو اثف املخحبحساء ثقییم غلمي  2-2-1

 احددید اإلاصایا التي ثمىدها للػاملمن؟ قظم اإلاظاحدقوم يکیف  2-2-2

 بت قظم اإلاظاحد  شفاف( ثؼبیق هظام لػمل ثقییم دوزي ألداء الػاملمن 2-2-5

 قظم اإلاظاحدمساحػة وثددیث ؤهداف ألافساد واملجموغاتت وزبؼها اإهداف  2-2-7

ؤ/ بدازة 2

 بشسيةاإلاوازد ال

بت قظم 

 اإلاظاحد

2-3 

ثؼويس وثدزي  

بت قظم  الػاملمن

 اإلاظاحد

 ؟االقظماحددید وثصيیف مهازات وقدزات الػاملمن  قظم اإلاظاحدقوم ثکیف  2-3-1

 احددید الاخحیاحات الحدزیبیة للػاملمن؟ قظم اإلاظاحدقوم ثکیف  2-3-2

2-3-3 
 قظم اإلاظاحدبؽ ؤوشؼة بکظاب الػاملمن اإلاػسفة واإلاهازات الالشمة لس 

 قظمحؼلبات اإلاظحفیدیً وؤغما  الام

2-3-4 
هؼاا ألافساد واملجموغات وؤلادازة وثؼویس غلی بیجاد وثىمیة فسص الحػلم 

 بت محؼلبات قظم اإلاظاحد مهازات فسا الػمل

 الػاملمن؟غلی اقیاض فاغلیة وؤرس الحدزی   قظم اإلاظاحدقوم ثکیف  2-3-5

ؤ/ بدازة 2

 وازد البشسيةاإلا

بت قظم 

 اإلاظاحد

2-4 

ثمتمن الػاملمن 

ومشازكألاوم 

وثوفمر اٍئة غمل 

بت قظم  مىاطبة

 اإلاظاحد

2-4-1 
غملیات الحدظمن ف  اخشجیؼ الػاملمنت و شساکهم  قظم اإلاظاحدقوم ثکیف 

ؼ اإلاظاحد اإلاظحمس للػملیات والخدمات  ؟إلاشاًز

2-4-2 
من الػاملمن مً القیام احلبیة کیف یحم ثفویع الصالخیات الکافیة لحمک

 اخحیاحات اإلاظحفیدیً؟

2-4-3 
ؼ اإلاظاحدوحود هظام للظالمة اإلاهىیة  والحؼویس اإلاظحمس لبیئة الػمل  امشاًز

 شسوعومسافق اإلا

2-4-4 
الحػامل مؼ الػاملمنت والحػسیف ف  محاعػة قواهمن الػمل ومحؼلباتوات والشفافیة 

 ت و ثاخة الفسصة لمجمیؼ لالػالع غلاوادقظم اإلاظاحاإهظمة وطیاطات 

2-4-5 
اقتراخاتومت ومػالجة  ب  ت والاطحماع بت قظم اإلاظاحد الحواصل مؼ الػاملمن

 الشکاوي والحظلمات اإلاحػلقة بوم
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  اتوالشساک 

 قظم اإلاظاحد

4-1 
 بدازة الشساكات

 بت قظم اإلاظاحد

4-1-1 

ثددید الشسکاء السثیظیمن وثصيیفهمت ومً رم ثإطیع الشساکات لحدقیق 

ؤقص ی فاثدة ماوات وشیادة القیمة اإلاظافة لهره الشساکات وبما یخدم الظیاطات 

 اقظم اإلاظاحدوالاطتراثیجیات الخاصة 

4-1-2 
؛ بت قظم اإلاظاحد اإلاػلومات مؼ الشسکاءف  ت واإلاشازکة ف اثإطیع الحکامل ال ق

 بیجاد ااحکازات وؤفکاز باداغیة وثفػیلها مً خال  الشساکاتف  مما یظاغد 

4-1-3 

الػمل اإلاشترل لحدظمن الػملیاتت وثدقیق القیمة ف  ثدقیق الاوسجام 

ؤطاض  غلیاإلاظافة عظلظلة اإلاحػاملمن واإلاوزدیً؛ بودف مظاغفة الػاثد 

 الشساکاتت ودغم الحؼویس اإلاحباد  مؼ الشسکاء

4-1-4 

ثقدیم الخدماتت وثقلیص ف  الحػاون مؼ اإلايشأت الخمریة بودف الحکامل 

اإلاوازد اإلاحاخة لصیادة الؼاقة الاطخیػاایةت ف  الاشدواحیةت وثدقیق اإلاشازکة 

 وثدقیق ؤهداف الجمػٌة

4-1-5 
ؼ ثؼویس  للحػاون وجػصیص الشساکة مؼ م اإلاظاحد اقظخاصة وبىاء مشاًز

 الػمل الخمري ف  اإلااطظات اإلااهدة 

4-1-6 
ؼ اإلاظاحدف  هقل وثباد  الحجازب وؤفظل اإلامازطات  مؼ فئات الشسکاء  مشاًز

 املخحلفة

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

 قظم اإلاظاحد

4-3 
بت  الحقىٌةبدازة 

 قظم اإلاظاحد

4-3-1 
بدیلة والىاشئةت وثقییم اطحخدامها؛ لدغم الظیاطات ثددید الحقىیات ال

 الجمػٌة واملجحمؼغلی ت وکرلك ثإرمرها الخاصة االقظم والاطتراثیجیات

4-3-2 
؛ لظمان ثوافقها وثکاملهات وکرلك اقظم اإلاظاحدبدازة اإلاىظومة الحقىیة 

 ثددیث الحقىیات اإلاحقادمة

4-3-3 
ت وقیاض مدى الاطحاال  لوطاثل الحقىیة ثدقیق الاطحخدام ألام ل للحقىیات

 بت قظم اإلاظاحد ال،الیة

 قظم اإلاظاحداطحخدام ثقىیة اإلاػلومات والاثصا  لحدظمن ؤداء  4-3-4

 قظم اإلاظاحداطحخدام الحقىیة إلاظاهدة مبادزات الحدظمن للػملیات  4-3-5

 ئةاخحیاز واطحخدام الحقىیات ؤلااداغیة والصدیقة للبی 4-3-6
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

 قظم اإلاظاحد

5-1 

ثدديد و دازة 

بت الػملٌات 

 قظم اإلاظاحد

5-1-1 
قظم ثددید الػملیات السثیظیة والفسغیة وبما یحوافق ویدقق طیاطة وؤهداف 

 راثٌجٌةاإلاظاحد الاطت

 اإهداف قظم اإلاظاحدثددید اإلاظاولمن غً الػملیات املخحلفة  5-1-2

5-1-3 
ة ػلقة االػملیات السثیظیة والفسغیزطم وثوریق کافة ؤلاحساءات والحفاصیل اإلاح

 بت مدوز ال،ظاهة

5-1-4 
ثؼبیق ؤهظمة ذات مواصفات قیاطیة محػازف غلاوا إلدازة الجودة االجمػٌةت 

  الدلٌل ؤلاحساج  لقظم اإلاظاحد( 9111هظام بدازة الجودة ؤیصو م ل: 
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 بت قظم اإلاظاحد ثؼویس مقاییع وماشسات ؤداء للػملیات املخحلفة 5-1-5

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

 قظم اإلاظاحد

5-2 

ثصمٌم وثؼويس 

خدمات 

بت  اإلاظحفٌديً

 قظم اإلاظاحد

5-2-1 
ؼ  ها الجمػٌة لکافة اإلاظحفیدیًثددید وثصيیف الخدمات التي ثقدم مً مشاًز

 اإلاظاحد

5-2-2 
مً  ااطحؼالع زؤي اإلاظحفیدیً خو  الخدمات اإلاقدمة لهم قظم اإلاظاحدقیام 

 القظم

5-2-3 
ثؼبیق مىاجیات وآلیات مىحظمة لحصمیم الخدماتت وثقدیمها للمظحفیدیً 

 اؼسا وؤطالی  ااحکازیة ومحؼوزة

 االحػسیف وؤلاغالن غً الخدمات التي ثقدمها للمظحفیدیً ظاحدقظم اإلاقیام  5-2-4

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

 قظم اإلاظاحد

5-3 

الحدظمن 

اإلاظحمس 

للػملٌات 

بت  والخدمات

 قظم اإلاظاحد

5-3-1 
غلی احددید ؤولویات الحدظمن للػملیات والخدمات اىاًء  قظم اإلاظاحدقیام 

 وهحاثج اطحؼالغات السؤي اإلاحػلقة ااإلاظحفیدیًهحاثج ماشسات ألاداء املخحلفة 

5-3-2 
ثؼبیق مىاجیة مىحظمة للحدظمن اإلاظحمس لکافة الػملیات والخدمات وبمشازکة 

 اقظم اإلاظاحدالػاملمن 

5-3-3 
االشسح وثوطیذ الحدظیىات الجدیدة لکافة الػاملمن  قظم اإلاظاحدقیام 

 مً خدمات قظم اإلاظاحد واإلاظحفیدیً

5-3-4 
اقیاض وثقییم الىحاثج اإلاحدققة مً مشازیؼ الحدظمن  قظم اإلاظاحدقیام 

 اإلاظحمس لػملیاتوا وخدماتوا

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

 قظم اإلاظاحد

5-4 

بدازة وجػصيص 

غالقات اإلاحبرغمن 

بت  واإلاظحفٌديً

 قظم اإلاظاحد

 م شساثذ اإلاحػاملمن مػهااحددید وثصيیف اإلاحبرغمن کإخد ؤه قظم اإلاظاحدقیام  5-4-1

 قظم اإلاظاحدثددید وثصيیف اإلاظحفیدیً مً خدمات  5-4-2

 احددید محؼلبات واخحیاحات کافة شساثذ اإلاظحفیدیً قظم اإلاظاحدقیام  5-4-3

 بت قظم اإلاظاحد اىاء قاغدة مػلومات محکاملة غً کافة اإلاظحفیدیً واإلاحبرغمن 5-4-4

5-4-5 
االحواصل الدوزي ااإلاحبرغمن واإلاظحفیدیًت وجػصیص الػالقة  ظاحدقظم اإلاقیام 

ؼ القظم غلی مسثیاتوم ومقترخاتوم مػهمت وال،صو    إلاا يخدم مشاًز

5-4-6 
احؼویس هظام الاقتراخاتت ومػالجة شکاوي اإلاظحفیدیًت  قظم اإلاظاحدقیام 

 وثؼبیق آلیات وات،ة لالطحماع لصوت اإلاظحفید

5-4-7 
غلی ت و ػالغهم اإلاحبرغمنقظم اإلاظاحد و  آلیات للحواصل الفػا  امنثؼویس 

 الخدمات اإلاقدمة مً الجمػٌة لجمیؼ شساثذ اإلاظحفیدیً

 
 وفٌما يحػلق ايحاثج ممازطات الحممب وال،وكمة ما يلت: 

 جمػٌة.صلة اإغما  الذات ثنون الىؼاا الري جاؼٌ، الىحاثج  /1
 .يوحد ثقظٌم وثصيٌف وثدديث للىحاثج /2
 .اثجاهات بيجااٌة للىحاثجحود و  /3
 .حود ؤهداف مالثمة للىحاثج اإلاسحوةو  /4
 .وحود مقازهات مالثمة وايجااٌة للىحاثج /5
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 .وحود ثوطٌذ إلاظببات الىحاثج /6
اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

هحاثج ؤ/ 7

 اإلاوازد البشسیة

بت قظم 

 اإلاظاحد

 1-ؤ7

مقايٍع زؤي 

 اإلاوازد البشسية

 بت قظم اإلاظاحد

 بت قظم اإلاظاحد مػد  السطا الو ٌف  7-1-1

 فسص الحػلم والحدزی  داخل وخازج الجمػٌة 7-1-2

 بت قظم اإلاظاحد الحمکمن واإلاشازکة 7-1-3

 بت قظم اإلاظاحد الحقییم الػاد  لألداءت وثقدیس ألاداء اإلاحفوا  7-1-4

 بت قظم اإلاظاحد لحؼوز والاطحقساز الو ٌف ا 7-1-5

 بت قظم اإلاظاحدالفسص الو یفیة للػاملمن  7-1-6

 بت قظم اإلاظاحد الحػلم اإلاظحمسغلی الخشجیؼ  7-1-7

 بت قظم اإلاظاحد ایئة الػمل 7-1-8

 بت قظم اإلاظاحد ألامً والظالمة 7-1-9

 ظم اإلاظاحدبت ق اإلاسافق الجٌدة والخدمات 7-1-11

 بت قظم اإلاظاحد شفافیة الحػامل وألاهظمةت و حساءات اإلاوازد البشسیة 7-1-13

 بت قظم اإلاظاحد شفافیة القسازات اإلاحػلقة ااإلاوازد البشسیة 7-1-14

هحاثج ؤ/ 7

 اإلاوازد البشسیة

بت قظم 

 اإلاظاحد

 2-ؤ7

ماشسات ألاداء 

اإلاحػلقة ااإلاوازد 

بت قظم  البشسية

 اإلاظاحد

 بت قظم اإلاظاحد ض الػاثد مً الحو یف  ؤلاهحاحیة(قیا 7-2-1

 بت قظم اإلاظاحد خباهات آزاء الػاملمن مػد  الاطحجااة الط 7-2-2

 بت قظم اإلاظاحد ثدقیق الىحاثج اإلاؼلوبةف  حدزی  هجاح اسامج ال 7-2-3

 بت قظم اإلاظاحد فسا الحدظمن اإلاظحمسف  اإلاشازکة  7-2-4

 بت قظم اإلاظاحد اسهامج اقتراخات اإلاو فمنف  زکة وظبة اإلاشا 7-2-5

 بت قظم اإلاظاحد ثقدیس حهود الػاملمن  7-2-6

 بت قظم اإلاظاحد مػدالت بهحاحیة اإلاو فمن 7-2-7
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

/ هحاثج 8

بت  ًاإلاظحفٌدي

 قظم اإلاظاحد

8-1 

قايٍع زؤي م

وزطا 

بت  اإلاظحفٌديً

 قظم اإلاظاحد

 بت قظم اإلاظاحد مػد  السطا الػام 8-1-1

 بت قظم اإلاظاحد حودة الخدمات 8-1-2

 بت قظم اإلاظاحد طهولة الوصو  ب ی الخدمات 8-1-3

 بت قظم اإلاظاحد اإلادة الصمىیة لحقدیم الخدمات 8-1-4

 بت قظم اإلاظاحد ل وکفاءة الػاملمن ومقدم  الخدمةطلو  8-1-5

 بت قظم اإلاظاحد مدى الاطحجااة لؼل  اإلاظحفیدیً 8-1-6

 بت قظم اإلاظاحد الخدماتف  مدى ؤلااداع والااحکاز  8-1-7

 بت قظم اإلاظاحد اإلاسوهة 8-1-8

 بت قظم اإلاظاحد الحواصل 8-1-9

 بت قظم اإلاظاحد ءات والحػلیمات للمظحفیدیًشفافیة ووطوح ؤلاحسا 8-1-11

 بت قظم اإلاظاحد مػالجة شکاوى اإلاظحفیدیً 8-1-11
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 بت قظم اإلاظاحد ثقدیم الخدماتف  الػد  واإلاظاواة   8-1-12

/ هحاثج 8

بت  اإلاظحفٌديً

 قظم اإلاظاحد

8-2 

ماشسات ألاداء 

اإلاحػلقة 

بت  ااإلاظحفٌديً

 قظم اإلاظاحد

 بت قظم اإلاظاحد فیدیًغدد اإلاظح 8-2-1

 بت قظم اإلاظاحد غدد الخدمات اإلاقدمة للمظحفیدیً 8-2-4

 بت قظم اإلاظاحد وظبة الخدمات الجدیدة 8-2-5

 بت قظم اإلاظاحد مػد  الوقد الالشم لحقدیم الخدمات املخحلفة 8-2-6

 بت قظم اإلاظاحد محوطؽ الصمً اإلاظحاسا إلاػالجة الشکوى  8-2-7

 بت قظم اإلاظاحد ثقدیم الخدماتف  وظبة ألاخؼاء  8-2-8

 بت قظم اإلاظاحد ثىوع شساثذ اإلاظحفیدیً 8-2-11

 بت قظم اإلاظاحد غدد الاقتراخات اإلاقدمة مً اإلاظحفیدیً 8-2-11

 بت قظم اإلاظاحد غدد الاقتراخات اإلاؼااقة 8-2-12
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 الحممب  اإلامازطات(غىاصس  السمص

 اإلاػٌاز السمص

قظم هحاثج / 9

 اإلاظاحد
9-2 

الىحاثج 

بت  الخشاٌلٌة

 قظم اإلاظاحد

 بت قظم اإلاظاحد الوقد الالشم إلهجاش الػملیات السثیظیة 9-2-1

 بت قظم اإلاظاحد وظبة ألاخؼاء  الجودة( 9-2-2

 بت قظم اإلاظاحد مػد  الاطحجااة 9-2-3

 بت قظم اإلاظاحد یة ؤداء الػملیاتفػال 9-2-4

 بت قظم اإلاظاحد الػملیات وؤلاحساءاتف  وظبة الحدظمن  9-2-5

 بت قظم اإلاظاحد الػملیات املخحلفةف  ؤلااداع والااحکاز  9-2-6

 بت قظم اإلاظاحد غدد الاقتراخات اإلاؼبقة 9-2-7

 بت قظم اإلاظاحد غدد اإلاشازیؼ الجدیدة 9-2-8

 بت قظم اإلاظاحد وظبة اإلاػامالت ؤلالکتروهیة 9-2-9

 بت قظم اإلاظاحد غدد ؤلاغالهات واإلابادزات ؤلاغالمیة 9-2-11

 بت قظم اإلاظاحد مػد  اإلاشازکات ؤلاغالمیة 9-2-11

قظم هحاثج / 9

 اإلاظاحد
9-3 

هحاثج اإلاوازد 

بت  والشساكات

 قظم اإلاظاحد

 دبت قظم اإلاظاح غدد اإلاوزدیً 9-3-1

 بت قظم اإلاظاحد وظبة اإلاوزدیً امل،لیمن 9-3-2

 بت قظم اإلاظاحد غدد الشساکات 9-3-3

 بت قظم اإلاظاحد ثکالیف اإلاوزدیً 9-3-4

 بت قظم اإلاظاحد غدد الاححماغات مؼ الشسکاء 9-3-5

 بت قظم اإلاظاحد غدد اإلابادزات هدو الشسکاء 9-3-6

 بت قظم اإلاظاحد شترکة مؼ الشسکاءغدد الخدمات اإلا 9-3-7

 بت قظم اإلاظاحد مػد  دوزان املخصون 9-3-8

 بت قظم اإلاظاحد ثکالیف الصیاهة 9-3-9

 بت قظم اإلاظاحد ألاحهصةف  وظبة ألاغؼا   9-3-11
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 الحممب  اإلامازطات(غىاصس  السمص

 اإلاػٌاز السمص

 بت قظم اإلاظاحد غدد اإلابادزات املجحمػیة 9-3-12

 بت قظم اإلاظاحد ات املجحمػیةقیاض آلاراز ؤلایجاایة للمبادز  9-3-13

قظم هحاثج / 9

 اإلاظاحد
9-4 

هحاثج اإلاػلومات 

بت قظم  واإلاػسفة

 اإلاظاحد

 بت قظم اإلاظاحدغدد مصادز اإلاػلومات  9-4-1

 بت قظم اإلاظاحد غدد ؤلاصدازات الدوزیة 9-4-2

 بت قظم اإلاظاحد طهولة الوصو  للمػلومات 9-4-3

 قظم اإلاظاحد بت دقة اإلاػلومات 9-4-4

 بت قظم اإلاظاحد غدد اإلابادزات اإلاحػلقة ااإلاػلومات واإلاػسفة 9-4-5

ؼ اإلاظاحداإلااثمسات واللقاءات الػلمیة ذات الػالقة ف  غدد اإلاشازکات  9-4-6  امشاًز

 

ا: فٌما يحػلق اماشسات ال،وكمة وفق مػٌاز  متمن(
ً
 رال 

املػياز 

 السئيس ي

 املػياز الفسعي
 ىاصس الخميز )املمازشاث(غ السمز

 املػياز السمز

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-5 

قظم  ثقازيس

 اإلاظاحد
 الخاصة اقظم اإلاظاحد الحقازيس الظىوية 1-5-1

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-7 

ؤوشؼة 

قظم  وفػالٌات

 اإلاظاحد

 الخاصة اقظم اإلاظاحد الترخٌص وممازطة ألاوشؼة 1-7-1

 الخاصة اقظم اإلاظاحد فػالٌات الدولٌةألاوشؼة وال 1-7-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-8 

 ثنويً لجان

 قظم اإلاظاحد

 الخاصة اقظم اإلاظاحد المجان الداثمة 1-8-1

 الخاصة اقظم اإلاظاحد المجان اإلااقحة 1-8-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-9 

 وراثق وسجالت

 قظم اإلاظاحد
 ة اقظم اإلاظاحدالخاص خفظ الوراثق والسجالت 1-9-1

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-1 

 لواثذ وؤهظمة

 قظم اإلاظاحد
 الخاصة اقظم اإلاظاحد وشس اللواثذ والظٌاطات اإلاػحمدة 2-1-2

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-2 

اٌاهات القاثممن 

قظم غل  

 اإلاظاحد

 والفسوع قظم اإلاظاحدؤلافصاح غً اٌاهات  2-2-3

 الخاصة اقظم اإلاظاحدو ٌفٌة ؤلافصاح غً الشوالس ال 2-2-4

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-3 

قظم اٌاهات 

 اإلاظاحد

 الخاصة اقظم اإلاظاحد الحػامل مؼ الشناوى والاطحفظازات 2-3-2

 الخاصة اقظم اإلاظاحد غملٌات قٌاض السطا ألص،اب الػالقة 2-3-3

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-4 

ؤهداف وبسامج 

 قظم اإلاظاحد

 الخاصة اقظم اإلاظاحد هداف الاطتراثٌجٌة والخشاٌلٌةوشس ألا  2-4-1

 الخاصة اقظم اإلاظاحدوشس ثقازيس ألاوشؼة والبرامج  2-4-2

2-4-3 
الخاصة اقظم  وشس مبالغ اإلاظاغدات الىقدية والػٌيٌة وؤغداد اإلاظحفٌديً

 اإلاظاحد

2-4-4 
الخاصة اقظم  ديثواثبلٌغ اإلاظحفٌديً غً الظٌاطات واللواثذ غىد وشسها او ثد

 اإلاظاحد
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 قظم بت الخؼة الخشاٌلٌة الحاطػةا الالواحبات السثٍظة اإلاىوػة بورالظقٌا: 
 
ً
 : فٌما يحػلق احدقٌق ااألهداف الاطتراثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:ؤوال

اًت جصل دغم املبادزاث والخدماث الاحخماغيت وجقدًم املصاهدة الػيييت واملػىىيت وإلادازيت لىجاخها بغ /11
 (3)م ( مبادزاث وخدماث هىغيت.3إلى )

 مً اإلااشسات ثدقٌق هرا الهدف السثٍع خال  طىوات الخؼة الاطتراثٌجٌةالػمل بت ويحؼل  
ً
ت محاعػة غددا

 الاطتراثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:

 شسح اإلااشس اإلااشسات الاطتراثٌجٌة ت
 اإلاظألاودف خظ  الفترات

2121 2121 2122 2123 2124 

 (2-3م 
وظبة ثؼويس وثىفٌر مبادزات 
 الظقٌا بت امل،ؼات والبرادات

دزاطة مبادزات الظقٌا 
وثؼويسها ووظبة 

 ثؼبٌقها
81% 85% 91% 95% 111% 

 (3-3 م
وظبة جاؼٌة اإلامباهٌة الخشاٌلٌة 

 إلدازة الظقٌا

وظبة بيسادات بدازة 
الظقٌا ب   اإلامباهٌة 

 الخشاٌلٌة 
81% 85% 91% 95% 111% 

 

 راهٌ
ً
 : فٌما يحػلق اممازطات الحممب وال،وكمة ما يلت:  ا

 لحؼبٌق اإلامازطة. مدددةمػحمدة و مىاجٌة وحود  /1

 الحدديث الدوزي للمىاجٌة. /2

 وشاملة لجمٌؼ بحساءات اإلامازطة. محناملةاإلاىاجٌة ثنون  /3

 .اهحظام وشمولٌةثؼبٌق اإلاىاجٌة ا /4

 بطافة الشواهد لجمٌؼ ؤلاحساءات اإلاىفرة بت اإلاىاجٌة. /5
ػٌاز اإلا

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت قظم 

 الظقٌا

1-1 

القادة كقدوة 

 خظىة للػاملمن

 بت قظم الظقٌا

1-1-1 
مً  مفاهٌم ومبادت الػمل الخمري والايمان اإهمٌح،بت قظم الظقٌا ثبني القادة 

   الديني وؤلاوظاو الجاه

 بت مجا  قظم الظقٌاة ٌم اإلااطظٌالالتبام والػمل االق 1-1-2

1-1-3 
مبدؤ الشوزى الثخاذ  وثؼبٌقت بت قظم الظقٌا الػاملمنمؼ  ااإلاشازكةادة ٌالق

 القسازات

1-1-4 
 بتالقدوة ال،ظىة  وثقديمت بت مجا  قظم الظقٌا الػمل الحؼوعت وجشجٌؼثبني 

 ذلك

1-1-5 
غمل جػصش زوح الػمل  آلٌاتت وثبني بت قظم الظقٌاالػمل الجماعت  جشجٌؼ

 الػاملمن ابنالجماعت 

 بت قظم الظقٌا د مً قادة اإلاظحقبليحد حٌل وثؼويسبغداد  بتاإلاظاهمة  1-1-6

 الظسوف اإلاالثمة لرلك وتوٌئةت والااحنازؤلااداع  غل  الػاملمن جشجٌؼ 1-1-7



 مامرسات التميز والحوكمة –م( 2022هـ )1443/1444الخطة التشغيلية التاسعة 

 212مً  62الصفدت 

 

ػٌاز اإلا

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

ة القٌاد/ 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت قظم 

 الظقٌا

1-2 

الحخؼٌؽ 

بت  الاطتراثٌ ت

 قظم الظقٌا

1-2-1 
ة ٌم اإلااطظٌالق وثدديدة وزطالة الجمػٌةت يزئ  وصٌالةبغداد اإلاشازكة بت 

 الجمػٌة مفاهٌم يحوافق امبادتن اما مللػامل

1-2-2 

 كافة دلٌلوثحمؼ  يشملاما  الاطتراثٌ ت الحخؼٌؽمفهوم  وثؼبٌقثبني 

لقظم  اإلاوقف  الحدلٌلوالخاصة ذات الػالقةت وغمل  الداخلٌةاإلاػلومات 

 الصمىٌةواإلادة  اإلاظاولٌاتت السثٍظٌةغوامل الىجاح  وثدديد وثؼويست الظقٌا

 للحىفٌر

1-2-3 
والالشمة إلاواحهة املخاػس  البديلةلمخؼؽ  الاطتراثٌجٌةالخؼة  شمولٌة

 قٌامجا  قظم الظ بت واإلاحامرات

1-2-4 
 لنافة الاطتراثٌجٌةوالخؼة  اإلااطظٌةم ٌوالسطالة والق السئية وجػمٌموشس 

 قظم الظقٌااإغما  ووشاػات ىٌمن اإلاػ كافة وكرلكت بت قظم اإلاظاحد الػاملمن

1-2-5 
بت مدوز  الاطتراثٌجٌةالخؼة  ثىفٌرمساحػة ومحاعػة  آلٌة وثؼبٌق ثؼويس

 للمحاعػة وؤلاهجاش لدوزيةا الحقازيست و غداد ال،ظاهة

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت قظم 

 الظقٌا

1-3 

الحواصل الفػا  

 مؼ كافة اإلاػىٌمن

 بت قظم الظقٌا

1-3-1 
ن ٌماإلاػى كافةقىوات للحواصل الفػا  واإلاباشس واإلاىحظم مؼ  وثدديد ثؼويس

 قظم الظقٌااإغما  

1-3-2 
 كافةومحؼلبات  اخحٌاحات وثدديدت ٌلالػمالاطحماع لصوت  طٌاطةثبني 

 ومجحمؼ وشسكاء منومحبرغ ومظحفٌديً منمً غاملاقظم الظقٌا ن ٌماإلاػى

1-3-3 
ذات الػالقة  والفػالٌات ٌةألاوشؼة املجحمػ بتقظم الظقٌا قادة  كةمشاز 

ؼ الظقٌا  امشاًز

1-3-4 

نت ٌماإلاػى كافةمػد  زطا  وقٌاضاطحؼالع السؤي  اطحبٌاهات وجشجٌؼثبني 

هرا  بتالالشمة  والوقاثٌة الحص،ٌدٌةهحاثجهات واثخاذ القسازات  غل والاػالع 

 الخصوص

1-3-5 
مً  واإلاظحفٌديً الػاملمن كافةالباب اإلافحوح مؼ  طٌاطة قظم الظقٌا ثبني قادة

 قظم اإلاظاحدخدمات 

1-3-6 
الصوزة  ظمنوثد لحػصيصامبادزات فّػالة ومىحظمة  قظم الظقٌا قادة قٌام

 ن واملجحمؼٌملمجمػٌة امخحلف شساثذ اإلاػى الرهىٌة

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت قظم 

 الظقٌا

1-4 

مشازكة القادة 

بت ثؼويس 

وثدظمن الاهظمة 

ػات  والخشًس

بت والػملٌات 

 قظم الظقٌا

1-4-1 
اقظم ة واإلاظاهد السثٍظٌة الػملٌات ثدديد بت ااإلاشازكة قظم الظقٌا قادة قٌام

 غاوا اإلاظاولمن وثدديدت اإلاظاحد

1-4-2 

 الػملٌات لنافةاإلاظحمس  الحدظمن إلافاهٌم قظم الظقٌا قادة وجشجٌؼثبني 

فسا الػمل  بتواإلاشازكة الشخصٌة االجمػٌةت  وؤلادازية الخشاٌلٌةوؤلاحساءات 

 املخصصة لهرا الاسض

1-4-3 

وال،قاثق  وؤلاخصاثٌاتػلومات اإلا كافة وثدلٌلاجمؼ  قظم الظقٌا قادة قٌام

 غل اإلاقترخة  والحدظٍىات والحػديالتاثخاذ القسازات  بتالالشمة للمظاغدة 

ػاتؤهظمة   اإلاظحوى امل،لت والدو ت غل  الخمري الػمل  وجشًس
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ػٌاز اإلا

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

1-4-4 
ي لکافة احؼویس ؤهظمة فػالة لقیاض ألاداء اإلااطس  قظم الظقٌا قادةقیام 

 قظم الظقٌاقؼاغات وغملیات 

1-4-5 

صیالة ف  المجان وفسا الػمل اإلاحخصصة ف   قظم الظقٌا قادةمشازکة 

مدوز غلی وثؼویس وثددیث ألاهظمة والخشسیػات املخحلفة ذات الػالقة والحإرمر 

 ال،ظاهة

1-4-6 
اإلاىظمات الوػىیة وؤلاقلیمیة والدولیة ذات ف   قظم الظقٌا قادةمشازکة 

ؼ الظقٌاالػالقة ا  مشاًز

القٌادة  /1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت قظم 

 الظقٌا

1-5 

ثبني ووشس رقافة 

الجودة والحممب 

 بت قظم الظقٌا

1-5-1 
اإلالحقیات واإلااثمسات والدوزات الحدزیبیة ف   قظم الظقٌا قادةمشازکة 

بف  اإلاحخصصة   مجا  الجودة والحممُّ

1-5-2 
ب اإلااطس ي لکافة مشازیؼ وبسامج الج قظم الظقٌا قادةجشجیؼ  ودة وثدقیق الحممُّ

 هره البرامجف  داخل الجمػٌةت وثقدیس الػاملمن مً ؤفساد وفسا غمل اإلاشازکمن 

1-5-3 

اخبني وثؼبیق مفهوم الحقییم الراج  للحممب  قظم الظقٌا قادةقیام ومبادزة 

ت وبصفة مىحظمةت والاطحفادة مً هحاثج الحقییم قظم الظقٌااإلااطس ي داخل 

ؼ الظقٌاثدظمن ؤغما  وهحاثج لحؼویس و   مشاًز

1-5-4 
دزاطة غلی کافة قسازاتوا الخشایلیة وؤلادازیة اىاًء  قظم الظقٌا قادةاثخاذ 

 وثدلیل الىحاثج املخحلفة اإلاحدققةت وکرلك الحوقػات والحيباات اإلاظحقبلیة

1-5-5 
ب اسامج وحواثص الجودف  مبادزة القیادة وجشجیػها إلاشازکة الجمػٌة  ة والحممُّ

 
ً
 ودولیا

ً
 مدلیا

1-5-6 
ف  اخشجیؼ وشس وثباد  ؤفظل اإلامازطات والحؼبیقات  قظم الظقٌا قادةقیام 

 
ً
 ودولیا

ً
 الػمل الخمري مؼ الجهات اإلامارلة مدلیا

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت قظم 

 الظقٌا

1-6 

بدازة املخاػس 

 وبسامج الحاٌمر

 بت قظم الظقٌا

1-6-1 
بدازة اسامج وفػالیات الحایمر ف   قظم الظقٌا قادةلشازکة الشخصیة اإلا

 املخحلفة داخل الجمػٌة

1-6-2 
هحاثج غلی اصفة دوزیة اىاًء  لقظم الظقٌادزاطة وثددید اسامج الحایمر اإلاؼلوبة 

 هحاثج قظم الظقٌاغلی ثدلیل الػوامل الداخلیة والخازحیة اإلاارسة 

1-6-3 

مل وات،ة ومدددة إلدازة الحایمرت وثقلیص اإلاقاومة لهره ثؼویس آلیات غ

ثدقیق ألاهداف اإلاسحوة مً اسامج ف  البرامجت وطمان مشازکة کافة اإلاػىیمن 

 بت مدوز ال،ظاهة الحایمر املخحلفة

1-6-4 
ؼ قظم الظقٌاؤغما  ووشاػات غلی کافة املخاػس امل،حملة  ثدديد ت مشاًز

 الشمة إلاواحهة هره املخاػسال،لو  والبداثل ال وثؼويس
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية
2-1 

ثخؼٌؽ وثإممن 

اخحٌاحات 
2-1-1 

بت قظم  خؼؽ الخاصة االػاملمنوطؼ وثؼویس الظیاطات وؤلاحساءات وال

 الظقٌا
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بت قظم 

 الظقٌا

الجمػٌة مً 

 اإلاوازد البشسية

 بت قظم الظقٌا

2-1-2 
زبؽ خؼؽ اإلاوازد البشسیة االظیاطات والاطتراثیجیات والهیکل الحىظیمي 

 لقظم الظقٌاوالػملیات السثیظیة 

2-1-3 
مً قظم الظقٌا ثددید الو اثف وثصمیمها وثوصیفهات وثخؼیؽ اخحیاحات 

 القوى الػاملة

2-1-4 
یفت و یجاد الکوادز والؼاقات البشسیة الالشمة لحقدیم بدازة غملیة الحو 

ؼ الظقٌاالخدمات وألاغما  املخحلفة   إلاشاًز

 بت قظم الظقٌابدازة اسهامج الحدزج والحػاق  الو یف   2-1-5

 قظم الظقٌاطات واطتراثیجیات ثؼویس طیاف  بشسال الػاملمن  2-1-6

2-1-7 
لػاملمنت والاطحفادة مً الىحاثج لحؼویس غمل مظوخات دوزیة لقیاض زطا ا

 قظم الظقٌا االجمػٌةطیاطات وخدمات 

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت قظم 

 الظقٌا

2-2 

منافإة الػاملمن 

بت  وجػويظهم

 قظم الظقٌا

 قظم الظقٌابحساء ثقییم غلمي وماو ت للو اثف املخحلفة ا 2-2-1

 ایا التي ثمىدها للػاملمن؟احددید اإلاص قظم الظقٌا قوم يکیف  2-2-2

 بت قظم الظقٌا  شفاف( ثؼبیق هظام لػمل ثقییم دوزي ألداء الػاملمن 2-2-5

 قظم الظقٌامساحػة وثددیث ؤهداف ألافساد واملجموغاتت وزبؼها اإهداف  2-2-7

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت قظم 

 الظقٌا

2-3 

ثؼويس وثدزي  

بت قظم  الػاملمن

 الظقٌا

2-3-1 
اقظم احددید وثصيیف مهازات وقدزات الػاملمن قظم الظقٌا قوم ثکیف 

 ؟الظقٌا

 احددید الاخحیاحات الحدزیبیة للػاملمن؟قظم الظقٌا قوم ثکیف  2-3-2

2-3-3 
امحؼلبات  قظم الظقٌابکظاب الػاملمن اإلاػسفة واإلاهازات الالشمة لسبؽ ؤوشؼة 

 القظماإلاظحفیدیً وؤغما  

2-3-4 
هؼاا ألافساد واملجموغات وؤلادازة وثؼویس غلی بیجاد وثىمیة فسص الحػلم 

 بت محؼلبات قظم الظقٌا مهازات فسا الػمل

 الػاملمن؟غلی اقیاض فاغلیة وؤرس الحدزی  قظم الظقٌا قوم ثکیف  2-3-5

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت قظم 

 الظقٌا

2-4 

ثمتمن الػاملمن 

ومشازكألاوم 

اٍئة غمل  وثوفمر

بت قظم  مىاطبة

 الظقٌا

2-4-1 
حدظمن غملیات الف  اخشجیؼ الػاملمنت و شساکهم قظم الظقٌا قوم ثکیف 

 ؟اإلاظحمس للػملیات والخدمات

2-4-2 
کیف یحم ثفویع الصالخیات الکافیة لحمکمن الػاملمن مً القیام احلبیة 

 اخحیاحات اإلاظحفیدیً؟

2-4-3 
ؼ الظقٌاىیة وحود هظام للظالمة اإلاه والحؼویس اإلاظحمس لبیئة الػمل  امشاًز

ؼومسافق   اإلاشاًز

2-4-4 
الحػامل مؼ الػاملمنت والحػسیف ف  محاعػة قواهمن الػمل ومحؼلباتوات والشفافیة 

 ت و ثاخة الفسصة لمجمیؼ لالػالع غلاواقظم الظقٌااإهظمة وطیاطات 

2-4-5 
اقتراخاتومت ومػالجة  ب  والاطحماع ت بت قظم الظقٌا الحواصل مؼ الػاملمن

 الشکاوي والحظلمات اإلاحػلقة بوم
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

 قظم الظقٌا

4-1 
 بدازة الشساكات

 بت قظم الظقٌا

4-1-1 

صيیفهمت ومً رم ثإطیع الشساکات لحدقیق ثددید الشسکاء السثیظیمن وث

ؤقص ی فاثدة ماوات وشیادة القیمة اإلاظافة لهره الشساکات وبما یخدم الظیاطات 

 اقظم الظقٌاوالاطتراثیجیات الخاصة 

4-1-2 
؛ بت قظم الظقٌا اإلاػلومات مؼ الشسکاءف  ت واإلاشازکة ف ثإطیع الحکامل ال قا

 کاز باداغیة وثفػیلها مً خال  الشساکاتبیجاد ااحکازات وؤفف  مما یظاغد 

4-1-3 

الػمل اإلاشترل لحدظمن الػملیاتت وثدقیق القیمة ف  ثدقیق الاوسجام 

ؤطاض غلی اإلاظافة عظلظلة اإلاحػاملمن واإلاوزدیً؛ بودف مظاغفة الػاثد 

 الشساکاتت ودغم الحؼویس اإلاحباد  مؼ الشسکاء

4-1-4 

ثقدیم الخدماتت وثقلیص ف  بودف الحکامل الحػاون مؼ اإلايشأت الخمریة 

اإلاوازد اإلاحاخة لصیادة الؼاقة الاطخیػاایةت ف  الاشدواحیةت وثدقیق اإلاشازکة 

 وثدقیق ؤهداف الجمػٌة

4-1-5 
ؼ خاصة اقظم الظقٌا لثؼویس  لحػاون وجػصیص الشساکة مؼ وبىاء مشاًز

 الػمل الخمري ف  اإلااطظات اإلااهدة 

4-1-6 
ؼ الظقٌاف  د  الحجازب وؤفظل اإلامازطات هقل وثبا مؼ فئات الشسکاء  مشاًز

 املخحلفة

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

 قظم الظقٌا

4-3 
بت  الحقىٌةبدازة 

 قظم الظقٌا

4-3-1 
ثددید الحقىیات البدیلة والىاشئةت وثقییم اطحخدامها؛ لدغم الظیاطات 

 الجمػٌة واملجحمؼغلی ا ت وکرلك ثإرمرهالخاصة االقظم والاطتراثیجیات

4-3-2 
؛ لظمان ثوافقها وثکاملهات وکرلك ثددیث اقظم الظقٌابدازة اإلاىظومة الحقىیة 

 الحقىیات اإلاحقادمة

4-3-3 
ثدقیق الاطحخدام ألام ل للحقىیاتت وقیاض مدى الاطحاال  لوطاثل الحقىیة 

 بت قظم الظقٌا ال،الیة

 قظم الظقٌات والاثصا  لحدظمن ؤداء اطحخدام ثقىیة اإلاػلوما 4-3-4

 قظم الظقٌااطحخدام الحقىیة إلاظاهدة مبادزات الحدظمن للػملیات  4-3-5

 اخحیاز واطحخدام الحقىیات ؤلااداغیة والصدیقة للبیئة 4-3-6
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 بدازة/ 5

الػملیات 

بت  والخدمات

 قظم الظقٌا

5-1 

ثدديد و دازة 

اقظم الػملٌات 

 الظقٌا

5-1-1 
قظم ثددید الػملیات السثیظیة والفسغیة وبما یحوافق ویدقق طیاطة وؤهداف 

 الظقٌا

 اإهداف قظم الظقٌاثددید اإلاظاولمن غً الػملیات املخحلفة  5-1-2

5-1-3 
 حفاصیل اإلاحػلقة االػملیات السثیظیة والفسغیةزطم وثوریق کافة ؤلاحساءات وال

 بت مدوز ال،ظاهة

5-1-4 
ثؼبیق ؤهظمة ذات مواصفات قیاطیة محػازف غلاوا إلدازة الجودة االجمػٌةت 

  الدلٌل ؤلاحساج  لقظم الظقٌا( 9111م ل: هظام بدازة الجودة ؤیصو 
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 ت قظم الظقٌاب ثؼویس مقاییع وماشسات ؤداء للػملیات املخحلفة 5-1-5

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

 قظم الظقٌا

5-2 

ثصمٌم وثؼويس 

خدمات 

بت  اإلاظحفٌديً

 قظم الظقٌا

5-2-1 
ؼ  ثددید وثصيیف الخدمات التي ثقدمها الجمػٌة لکافة اإلاظحفیدیً مً مشاًز

 الظقٌا

 مااطحؼالع زؤي اإلاظحفیدیً خو  الخدمات اإلاقدمة له قظم الظقٌاقیام  5-2-2

5-2-3 
ثؼبیق مىاجیات وآلیات مىحظمة لحصمیم الخدماتت وثقدیمها للمظحفیدیً 

 اؼسا وؤطالی  ااحکازیة ومحؼوزة

 االحػسیف وؤلاغالن غً الخدمات التي ثقدمها للمظحفیدیً قظم الظقٌاقیام  5-2-4

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

 قظم الظقٌا

5-3 

الحدظمن 

اإلاظحمس 

للػملٌات 

بت  الخدماتو 

 قظم الظقٌا

5-3-1 
هحاثج غلی احددید ؤولویات الحدظمن للػملیات والخدمات اىاًء  قظم الظقٌاقیام 

 ماشسات ألاداء املخحلفة وهحاثج اطحؼالغات السؤي اإلاحػلقة ااإلاظحفیدیً

5-3-2 
ثؼبیق مىاجیة مىحظمة للحدظمن اإلاظحمس لکافة الػملیات والخدمات وبمشازکة 

 اقظم الظقٌاالػاملمن 

5-3-3 
االشسح وثوطیذ الحدظیىات الجدیدة لکافة الػاملمن  قظم الظقٌاقیام 

 واإلاظحفیدیً

5-3-4 
اقیاض وثقییم الىحاثج اإلاحدققة مً مشازیؼ الحدظمن  قظم الظقٌاقیام 

 اإلاظحمس لػملیاتوا وخدماتوا

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

 قظم الظقٌا

5-4 

 بدازة وجػصيص

غالقات اإلاحبرغمن 

بت  واإلاظحفٌديً

 قظم الظقٌا

 احددید وثصيیف اإلاحبرغمن کإخد ؤهم شساثذ اإلاحػاملمن مػها قظم الظقٌاقیام  5-4-1

 قظم الظقٌاثددید وثصيیف اإلاظحفیدیً مً خدمات  5-4-2

 احددید محؼلبات واخحیاحات کافة شساثذ اإلاظحفیدیً قظم الظقٌاقیام  5-4-3

 اىاء قاغدة مػلومات محکاملة غً کافة اإلاظحفیدیً واإلاحبرغمن 5-4-4

5-4-5 
االحواصل الدوزي ااإلاحبرغمن واإلاظحفیدیًت وجػصیص الػالقة  قظم الظقٌاقیام 

 غلی مسثیاتوم ومقترخاتوم مػهمت وال،صو  

5-4-6 
احؼویس هظام الاقتراخاتت ومػالجة شکاوي اإلاظحفیدیًت  قظم الظقٌاقیام 

 ؼبیق آلیات وات،ة لالطحماع لصوت اإلاظحفیدوث

5-4-7 
غلی ت و ػالغهم اإلاحبرغمنقظم الظقٌا و ثؼویس آلیات للحواصل الفػا  امن 

 الخدمات اإلاقدمة مً الجمػٌة لجمیؼ شساثذ اإلاظحفیدیً

 
 وفٌما يحػلق ايحاثج ممازطات الحممب وال،وكمة ما يلت: 

 جمػٌة.صلة اإغما  الذات ثنون الىؼاا الري جاؼٌ، الىحاثج  /1
 .يوحد ثقظٌم وثصيٌف وثدديث للىحاثج /2
 .اثجاهات بيجااٌة للىحاثجوحود  /3
 .حود ؤهداف مالثمة للىحاثج اإلاسحوةو  /4
 .وحود مقازهات مالثمة وايجااٌة للىحاثج /5
 .وحود ثوطٌذ إلاظببات الىحاثج /6
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 إلاػٌازا السمص

هحاثج ؤ/ 7

 اإلاوازد البشسیة

بت قظم 

 الظقٌا

 1-ؤ7

مقايٍع زؤي 

 اإلاوازد البشسية

 بت قظم الظقٌا

 بت قظم الظقٌا مػد  السطا الو ٌف  7-1-1

 فسص الحػلم والحدزی  داخل وخازج الجمػٌة 7-1-2

 بت قظم الظقٌا الحمکمن واإلاشازکة 7-1-3

 بت قظم الظقٌا ءت وثقدیس ألاداء اإلاحفوا الحقییم الػاد  لألدا 7-1-4

 بت قظم الظقٌا الحؼوز والاطحقساز الو ٌف  7-1-5

 بت قظم الظقٌاالفسص الو یفیة للػاملمن  7-1-6

 بت قظم الظقٌا الحػلم اإلاظحمسغلی الخشجیؼ  7-1-7

 بت قظم الظقٌا ایئة الػمل 7-1-8

 لظقٌابت قظم ا ألامً والظالمة 7-1-9

 بت قظم الظقٌا اإلاسافق الجٌدة والخدمات 7-1-11

 بت قظم الظقٌا شفافیة الحػامل وألاهظمةت و حساءات اإلاوازد البشسیة 7-1-13

 بت قظم الظقٌا شفافیة القسازات اإلاحػلقة ااإلاوازد البشسیة 7-1-14

هحاثج ؤ/ 7

 اإلاوازد البشسیة

بت قظم 

 الظقٌا

 2-ؤ7

 ماشسات ألاداء
اإلاحػلقة ااإلاوازد 

بت قظم  البشسية

 الظقٌا

 بت قظم الظقٌا ض الػاثد مً الحو یف  ؤلاهحاحیة(قیا 7-2-1

  بت قظم الظقٌاخباهات آزاء الػاملمن مػد  الاطحجااة الط 7-2-2

 بت قظم الظقٌا ثدقیق الىحاثج اإلاؼلوبةف  حدزی  هجاح اسامج ال 7-2-3

 بت قظم الظقٌا لحدظمن اإلاظحمسفسا اف  اإلاشازکة  7-2-4

 بت قظم الظقٌا اسهامج اقتراخات اإلاو فمنف  زکة وظبة اإلاشا 7-2-5

 بت قظم الظقٌاثقدیس حهود الػاملمن  7-2-6

 بت قظم الظقٌا مػدالت بهحاحیة اإلاو فمن 7-2-7

7-2-8 
التت الحإمیىات الاححماغیات( ثکالیف الػمل: الحکالیف الخاصة ااألحوز   ألاحس ألاطاس يت البد

 ت الحکالیف الىاثجة غً ثسل الػملثکلفة الاخحیاز والحػیمنت وثکالیف الحدزی 

 بت قظم الظقٌا قیاض دوزان الػمالة 7-2-9

 بت قظم الظقٌا قیاض مػدالت الایاب 7-2-11

 بت قظم الظقٌا قیاض مػدالت خوادذ و صااات الػمل 7-2-11

 بت قظم الظقٌا حوطؽ ؤیام ؤلاحاشات اإلاسطیةم 7-2-12

 بت قظم الظقٌا بت قظم الظقٌا الحظلمات 7-2-13

 بت قظم الظقٌا مػد  دوزان الػمل 7-2-14
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

/ هحاثج 8

بت  اإلاظحفٌديً

 قظم الظقٌا

8-1 

ٍع زؤي قايم

وزطا 

بت  اإلاظحفٌديً

 قظم الظقٌا

 بت قظم الظقٌا مػد  السطا الػام 8-1-1

 بت قظم الظقٌا حودة الخدمات 8-1-2

 بت قظم الظقٌا طهولة الوصو  ب ی الخدمات 8-1-3

 بت قظم الظقٌا اإلادة الصمىیة لحقدیم الخدمات 8-1-4
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 بت قظم الظقٌا ةطلول وکفاءة الػاملمن ومقدم  الخدم 8-1-5

 بت قظم الظقٌا مدى الاطحجااة لؼل  اإلاظحفیدیً 8-1-6

 بت قظم الظقٌا الخدماتف  مدى ؤلااداع والااحکاز  8-1-7

 بت قظم الظقٌا اإلاسوهة 8-1-8

 بت قظم الظقٌا الحواصل 8-1-9

 ظقٌابت قظم ال شفافیة ووطوح ؤلاحساءات والحػلیمات للمظحفیدیً 8-1-11

 بت قظم الظقٌا مػالجة شکاوى اإلاظحفیدیً 8-1-11

 بت قظم الظقٌا ثقدیم الخدماتف  الػد  واإلاظاواة   8-1-12

/ هحاثج 8

بت  اإلاظحفٌديً

 قظم الظقٌا

8-2 

ماشسات ألاداء 

اإلاحػلقة 

بت  ااإلاظحفٌديً

 قظم الظقٌا

 بت قظم الظقٌا غدد اإلاظحفیدیً 8-2-1

 بت قظم الظقٌا ت اإلاقدمة للمظحفیدیًغدد الخدما 8-2-4

 بت قظم الظقٌا وظبة الخدمات الجدیدة 8-2-5

 بت قظم الظقٌا مػد  الوقد الالشم لحقدیم الخدمات املخحلفة 8-2-6

 بت قظم الظقٌا محوطؽ الصمً اإلاظحاسا إلاػالجة الشکوى  8-2-7

 قٌابت قظم الظ ثقدیم الخدماتف  وظبة ألاخؼاء  8-2-8

 بت قظم الظقٌا حجم الحبرغاتف  مػدالت الىمو  8-2-9

 بت قظم الظقٌا ثىوع شساثذ اإلاظحفیدیً 8-2-11

 بت قظم الظقٌا غدد الاقتراخات اإلاقدمة مً اإلاظحفیدیً 8-2-11

 بت قظم الظقٌا غدد الاقتراخات اإلاؼااقة 8-2-12
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 اصس الحممب  اإلامازطات(غى السمص

 اإلاػٌاز السمص

قظم هحاثج / 9

 الظقٌا
9-2 

الىحاثج 

بت  الخشاٌلٌة

 قظم الظقٌا

 بت قظم الظقٌا الوقد الالشم إلهجاش الػملیات السثیظیة 9-2-1

 بت قظم الظقٌا وظبة ألاخؼاء  الجودة( 9-2-2

 بت قظم الظقٌا مػد  الاطحجااة 9-2-3

 بت قظم الظقٌا ة ؤداء الػملیاتفػالی 9-2-4

 بت قظم الظقٌا الػملیات وؤلاحساءاتف  وظبة الحدظمن  9-2-5

 بت قظم الظقٌا الػملیات املخحلفةف  ؤلااداع والااحکاز  9-2-6

 بت قظم الظقٌا غدد الاقتراخات اإلاؼبقة 9-2-7

 بت قظم الظقٌا غدد اإلاشازیؼ الجدیدة 9-2-8

 بت قظم الظقٌا ظبة اإلاػامالت ؤلالکتروهیةو 9-2-9

 بت قظم الظقٌا غدد ؤلاغالهات واإلابادزات ؤلاغالمیة 9-2-11

 بت قظم الظقٌا مػد  اإلاشازکات ؤلاغالمیة 9-2-11

قظم هحاثج / 9

 الظقٌا
9-3 

هحاثج اإلاوازد 

بت  والشساكات

 بت قظم الظقٌا غدد اإلاوزدیً 9-3-1

 بت قظم الظقٌا وظبة اإلاوزدیً امل،لیمن 9-3-2
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 اصس الحممب  اإلامازطات(غى السمص

 اإلاػٌاز السمص

 بت قظم الظقٌا غدد الشساکات 3-3-9 قظم الظقٌا

 بت قظم الظقٌا ثکالیف اإلاوزدیً 9-3-4

 بت قظم الظقٌا غدد الاححماغات مؼ الشسکاء 9-3-5

 بت قظم الظقٌا غدد اإلابادزات هدو الشسکاء 9-3-6

 بت قظم الظقٌا غدد الخدمات اإلاشترکة مؼ الشسکاء 9-3-7

 بت قظم الظقٌا مػد  دوزان املخصون 9-3-8

 بت قظم الظقٌا ثکالیف الصیاهة 9-3-9

 بت قظم الظقٌا ألاحهصةف  وظبة ألاغؼا   9-3-11

 بت قظم الظقٌا کفاءة اطحاال  اإلاسافق/ ألاحهصة 9-3-11

 بت قظم الظقٌا غدد اإلابادزات املجحمػیة 9-3-12

 بت قظم الظقٌا قیاض آلاراز ؤلایجاایة للمبادزات املجحمػیة 9-3-13

قظم هحاثج / 9

 الظقٌا
9-4 

هحاثج اإلاػلومات 

بت قظم  واإلاػسفة

 الظقٌا

 بت قظم الظقٌاغدد مصادز اإلاػلومات  9-4-1

 بت قظم الظقٌا غدد ؤلاصدازات الدوزیة 9-4-2

 ابت قظم الظقٌ طهولة الوصو  للمػلومات 9-4-3

 بت قظم الظقٌا دقة اإلاػلومات 9-4-4

 بت قظم الظقٌا غدد اإلابادزات اإلاحػلقة ااإلاػلومات واإلاػسفة 9-4-5

ؼ الظقٌالػلمیة ذات الػالقة ااإلااثمسات واللقاءات اف  غدد اإلاشازکات  9-4-6  مشاًز

 

ا: فٌما يحػلق اماشسات ال،وكمة وفق مػٌاز  متمن(
ً
 رال 

املػياز 

 س يالسئي

 املػياز الفسعي
 غىاصس الخميز )املمازشاث( السمز

 املػياز السمز

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-5 

قظم  ثقازيس

 الظقٌا
 الخاصة اقظم الظقٌا الحقازيس الظىوية 1-5-1

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-7 

ؤوشؼة 

قظم  وفػالٌات

 الظقٌا

 الخاصة اقظم الظقٌا الترخٌص وممازطة ألاوشؼة 1-7-1

 الخاصة اقظم الظقٌا ألاوشؼة والفػالٌات الدولٌة 1-7-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-8 

 ثنويً لجان

 قظم الظقٌا

 الخاصة اقظم الظقٌا المجان الداثمة 1-8-1

 الخاصة اقظم الظقٌا المجان اإلااقحة 1-8-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-9 

 وراثق وسجالت

 قظم الظقٌا
 الخاصة اقظم الظقٌا ق والسجالتخفظ الوراث 1-9-1

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-11 

ؤلايسادات 

واإلاصسوفات 

بت قظم  والحملك

 الظقٌا

 الخاصة اقظم الظقٌا حمؼ الحبرغات وصسف ألاموا  1-11-1
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املػياز 

 س يالسئي

 املػياز الفسعي
 غىاصس الخميز )املمازشاث( السمز

 املػياز السمز

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-1 

 لواثذ وؤهظمة

 قظم الظقٌا
 ٌاالخاصة اقظم الظق وشس اللواثذ والظٌاطات اإلاػحمدة 2-1-2

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-2 

اٌاهات القاثممن 

 قظم الظقٌاغل  

 الفسوعبت و قظم الظقٌاؤلافصاح غً اٌاهات  2-2-3

 الخاصة اقظم الظقٌاؤلافصاح غً الشوالس الو ٌفٌة  2-2-4

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-3 

قظم اٌاهات 

 الظقٌا

 الظقٌا الخاصة اقظم الحػامل مؼ الشناوى والاطحفظازات 2-3-2

 الخاصة اقظم الظقٌا غملٌات قٌاض السطا ألص،اب الػالقة 2-3-3

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-4 

ؤهداف وبسامج 

 قظم الظقٌا

 الخاصة اقظم الظقٌا وشس ألاهداف الاطتراثٌجٌة والخشاٌلٌة 2-4-1

 الخاصة اقظم الظقٌاوشس ثقازيس ألاوشؼة والبرامج  2-4-2

2-4-3 
الخاصة اقظم  غ اإلاظاغدات الىقدية والػٌيٌة وؤغداد اإلاظحفٌديًوشس مبال

 الظقٌا

2-4-4 
الخاصة اقظم  ثبلٌغ اإلاظحفٌديً غً الظٌاطات واللواثذ غىد وشسها او ثدديثوا

 الظقٌا
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 قظم بت الخؼة الخشاٌلٌة الحاطػةا الالواحبات السثٍظة اإلاىوػة بورالقظم الهىدس ي: 
 
ً
 لق احدقٌق ااألهداف الاطتراثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:: فٌما يحػؤوال

دغم املبادزاث والخدماث الاحخماغيت وجقدًم املصاهدة الػيييت واملػىىيت وإلادازيت لىجاخها بغاًت جصل  /11
 (3)م ( مبادزاث وخدماث هىغيت.3إلى )

 مً اإلااشسات ت مثدقٌق هرا الهدف السثٍع خال  طىوات الخؼة الاطتراثٌجٌةالػمل بت ويحؼل  
ً
حاعػة غددا

 الاطتراثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:

 شسح اإلااشس اإلااشسات الاطتراثٌجٌة ت
 اإلاظألاودف خظ  الفترات

2121 2121 2122 2123 2124 

 (1-3 م
وظبة ثؼبٌق اللواثذ الهىدطٌة 
الداخلٌة اإلاػحمدة غل  اإلاواقؼ 

 ؤلاوشاثٌة

اغحماد اللواثذ الهىدطٌة 
ؼبٌقها الداخلٌة ووظبة ث

ؼ الهىدطٌة   غل  اإلاشاًز
81% 85% 91% 95% 111% 

 

 
ً
 : فٌما يحػلق اممازطات الحممب وال،وكمة ما يلت:  راهٌا

 لحؼبٌق اإلامازطة. مدددةمػحمدة و مىاجٌة وحود  /1

 الحدديث الدوزي للمىاجٌة. /2

 وشاملة لجمٌؼ بحساءات اإلامازطة. محناملةاإلاىاجٌة ثنون  /3

 .ٌةاهحظام وشمولثؼبٌق اإلاىاجٌة ا /4

 بطافة الشواهد لجمٌؼ ؤلاحساءات اإلاىفرة بت اإلاىاجٌة. /5
اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت القظم 

 الهىدس ي

1-1 

القادة كقدوة 

 خظىة للػاملمن

بت القظم 

 الهىدس ي

1-1-1 
 مفاهٌم ومبادت الػمل الخمري والايمان اإهمٌح، القظم الهىدس يبت  ثبني القادة

 مً الجاه  الديني وؤلاوظاو 

 بت مجا  القظم الهىدس ية ٌم اإلااطظٌالالتبام والػمل االق 1-1-2

1-1-3 
مبدؤ الشوزى الثخاذ  وثؼبٌقت بت القظم الهىدس ي الػاملمنمؼ  ااإلاشازكةادة ٌالق

 القسازات

1-1-4 
القدوة ال،ظىة  وثقديمت بت مجا  القظم الهىدس ي الػمل الحؼوعت وجشجٌؼ ثبني

 ذلك بت

1-1-5 
غمل جػصش زوح الػمل  آلٌاتت وثبني  االقظم الهىدس يالػمل الجماعت  جشجٌؼ

 الػاملمن ابنالجماعت 

 بت القظم الهىدس ي د مً قادة اإلاظحقبليحد حٌل وثؼويسبغداد  بتاإلاظاهمة  1-1-6

 الظسوف اإلاالثمة لرلك وتوٌئةت والااحنازؤلااداع  غل  الػاملمن جشجٌؼ 1-1-7

القٌادة / 1

ؤلادازية 
1-2 

الحخؼٌؽ 

بت  الاطتراثٌ ت
1-2-1 

ة ٌم اإلااطظٌالق وثدديدة وزطالة الجمػٌةت يزئ  وصٌالةبغداد بت اإلاشازكة 

 الجمػٌة مفاهٌم امبادت يحوافقن اما مللػامل
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 والاطتراثٌجٌة

بت القظم 

 الهىدس ي

 القظم الهىدس ي

1-2-2 

 كافة وثدلٌلحمؼ  يشملاما  الاطتراثٌ ت الحخؼٌؽمفهوم  وثؼبٌقثبني 

للقظم  اإلاوقف  الحدلٌلوالخاصة ذات الػالقةت وغمل  الداخلٌةاإلاػلومات 

 الصمىٌةواإلادة  اإلاظاولٌاتت السثٍظٌةغوامل الىجاح  وثدديد وثؼويست الهىدس ي

 للحىفٌر

1-2-3 
والالشمة إلاواحهة املخاػس  البديلةلمخؼؽ  الاطتراثٌجٌةالخؼة  لٌةشمو 

 مجا  القظم الهىدس ي بت واإلاحامرات

1-2-4 
 لنافة الاطتراثٌجٌةوالخؼة  اإلااطظٌةم ٌوالسطالة والق السئية وجػمٌموشس 

 القظماإغما  ووشاػات ىٌمن اإلاػ كافة وكرلكت االقظم الهىدس ي الػاملمن

1-2-5 
بت مدوز  الاطتراثٌجٌةالخؼة  ثىفٌرمساحػة ومحاعػة  آلٌة وثؼبٌق ثؼويس

 للمحاعػة وؤلاهجاش الدوزية الحقازيست و غداد ال،ظاهة

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت القظم 

 الهىدس ي

1-3 

الحواصل الفػا  

 مؼ كافة اإلاػىٌمن

بت القظم 

 الهىدس ي

1-3-1 
ن ٌماإلاػى كافةواإلاباشس واإلاىحظم مؼ قىوات للحواصل الفػا   وثدديد ثؼويس

 القظم الهىدس ياإغما  

1-3-2 
 كافةومحؼلبات  اخحٌاحات وثدديدت الػمٌلالاطحماع لصوت  طٌاطةثبني 

 ومجحمؼ وشسكاء منومحبرغ ومظحفٌديً منن االجمػٌة مً غاملٌماإلاػى

1-3-3 
ذات الػالقة  توالفػالٌا ٌةألاوشؼة املجحمػ بت القظم الهىدس يقادة  كةمشاز 

ؼ القظم  امشاًز

1-3-4 

نت ٌماإلاػى كافةمػد  زطا  وقٌاضاطحؼالع السؤي  اطحبٌاهات وجشجٌؼثبني 

هرا  بتالالشمة  والوقاثٌة الحص،ٌدٌةهحاثجهات واثخاذ القسازات  غل والاػالع 

 الخصوص

1-3-5 
 اإلاظحفٌديًو  الػاملمن كافةالباب اإلافحوح مؼ  طٌاطة القظم الهىدس ي ثبني قادة

 القظم الهىدس يمً خدمات 

1-3-6 
الصوزة  وثدظمن لحػصيصامبادزات فّػالة ومىحظمة  القظم الهىدس ي ادةق قٌام

 ن واملجحمؼٌملمجمػٌة امخحلف شساثذ اإلاػى الرهىٌة

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت القظم 

 الهىدس ي

1-4 

مشازكة القادة 

بت ثؼويس 

وثدظمن الاهظمة 

ػات وا لخشًس

بت والػملٌات 

 القظم الهىدس ي

1-4-1 
واإلاظاهدة  السثٍظٌة الػملٌات ثدديد بت ااإلاشازكة القظم الهىدس ي ادةق قٌام

 غاوا اإلاظاولمن وثدديدت االقظم الهىدس ي

1-4-2 

 الػملٌات لنافةاإلاظحمس  الحدظمن إلافاهٌم القظم الهىدس ي ادةق وجشجٌؼثبني 

فسا  بتواإلاشازكة الشخصٌة ت  االقظم الهىدس ي دازيةوؤلا  الخشاٌلٌةوؤلاحساءات 

 الػمل املخصصة لهرا الاسض

1-4-3 

 وؤلاخصاثٌاتاإلاػلومات  كافة وثدلٌلاجمؼ  القظم الهىدس ي ادةق قٌام

اإلاقترخة  والحدظٍىات والحػديالتاثخاذ القسازات  بتوال،قاثق الالشمة للمظاغدة 

ػاتؤهظمة  غل   اإلاظحوى امل،لت والدو ت غل  الخمري الػمل  وجشًس

1-4-4 
احؼویس ؤهظمة فػالة لقیاض ألاداء اإلااطس ي لکافة  القظم الهىدس ي ادةققیام 

 القظم الهىدس يقؼاغات وغملیات 
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

1-4-5 

صیالة ف  المجان وفسا الػمل اإلاحخصصة ف   القظم الهىدس ي ادةقمشازکة 

مدوز غلی ػالقة والحإرمر وثؼویس وثددیث ألاهظمة والخشسیػات املخحلفة ذات ال

 ال،ظاهة

1-4-6 
االقظم اإلاىظمات الوػىیة وؤلاقلیمیة والدولیة ذات الػالقة ف  اإلاشازکة 

 الهىدس ي

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت القظم 

 الهىدس ي

1-5 

ثبني ووشس رقافة 

الجودة والحممب 

بت القظم 

 الهىدس ي

1-5-1 
اإلالحقیات واإلااثمسات والدوزات الحدزیبیة  ف  القظم الهىدس ي ادةقمشازکة 

بف  اإلاحخصصة   مجا  الجودة والحممُّ

1-5-2 

ب  القظم الهىدس ي ادةقجشجیؼ  لکافة مشازیؼ وبسامج الجودة وثدقیق الحممُّ

ف  اإلااطس ي داخل الجمػٌةت وثقدیس الػاملمن مً ؤفساد وفسا غمل اإلاشازکمن 

 هره البرامج

1-5-3 

اخبني وثؼبیق مفهوم الحقییم الراج  للحممب  القظم الهىدس ي ادةق قیام ومبادزة

ت وبصفة مىحظمةت والاطحفادة مً هحاثج الحقییم لحؼویس القظماإلااطس ي داخل 

 القظم الهىدس يوثدظمن ؤغما  وهحاثج 

1-5-4 
دزاطة غلی کافة قسازاتوا الخشایلیة وؤلادازیة اىاًء  القظم الهىدس ي ادةقاثخاذ 

 الىحاثج املخحلفة اإلاحدققةت وکرلك الحوقػات والحيباات اإلاظحقبلیةوثدلیل 

1-5-5 
اسامج وحواثص ف  وجشجیػها إلاشازکة الجمػٌة  القظم الهىدس ي ادةقمبادزة 

 
ً
 ودولیا

ً
ب مدلیا  الجودة والحممُّ

1-5-6 
اخشجیؼ وشس وثباد  ؤفظل اإلامازطات والحؼبیقات  القظم الهىدس ي ادةققیام 

 الػف  
ً
 ودولیا

ً
 مل الخمري مؼ الجهات اإلامارلة مدلیا

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت القظم 

 الهىدس ي

1-6 

بدازة املخاػس 

 وبسامج الحاٌمر

بت القظم 

 الهىدس ي

1-6-1 
بدازة اسامج وفػالیات الحایمر ف   القظم الهىدس ي ادةلقاإلاشازکة الشخصیة 

 املخحلفة داخل الجمػٌة

1-6-2 
غلی اصفة دوزیة اىاًء  للقظم الهىدس يطة وثددید اسامج الحایمر اإلاؼلوبة دزا

 هحاثج القظمغلی هحاثج ثدلیل الػوامل الداخلیة والخازحیة اإلاارسة 

1-6-3 

ثؼویس آلیات غمل وات،ة ومدددة إلدازة الحایمرت وثقلیص اإلاقاومة لهره 

داف اإلاسحوة مً اسامج ثدقیق ألاهف  البرامجت وطمان مشازکة کافة اإلاػىیمن 

 بت مدوز ال،ظاهة الحایمر املخحلفة

1-6-4 
 وثؼويست القظم الهىدس يؤغما  ووشاػات غلی کافة املخاػس امل،حملة  ثدديد

 ال،لو  والبداثل الالشمة إلاواحهة هره املخاػس
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت القظم 

2-1 

ثخؼٌؽ وثإممن 

اخحٌاحات 

الجمػٌة مً 

2-1-1 
بت القظم  وطؼ وثؼویس الظیاطات وؤلاحساءات والخؼؽ الخاصة االػاملمن

 الهىدس ي

هیکل الحىظیمي زبؽ خؼؽ اإلاوازد البشسیة االظیاطات والاطتراثیجیات وال 2-1-2
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 اإلاوازد البشسية الهىدس ي

بت القظم 

 الهىدس ي

 للقظم الهىدس يوالػملیات السثیظیة 

2-1-3 
 القظم الهىدس يثددید الو اثف وثصمیمها وثوصیفهات وثخؼیؽ اخحیاحات 

 مً القوى الػاملة

2-1-4 
بدازة غملیة الحو یفت و یجاد الکوادز والؼاقات البشسیة الالشمة لحقدیم 

 االقظم الهىدس يالخدمات وألاغما  املخحلفة 

 بت القظم الهىدس ي بدازة اسهامج الحدزج والحػاق  الو یف  للموازد البشسیة 2-1-5

2-1-6 
القظم  ثؼویس طیاطات واطتراثیجیات اإلاوازد البشسیةف  بشسال الػاملمن 

 الهىدس ي

2-1-7 
غمل مظوخات دوزیة لقیاض زطا الػاملمنت والاطحفادة مً الىحاثج لحؼویس 

 قظم الهىدس ي بت الجمػٌةالطیاطات وخدمات 

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت القظم 

 الهىدس ي

2-2 

منافإة الػاملمن 

بت  وجػويظهم

 القظم الهىدس ي

 االقظم الهىدس يبحساء ثقییم غلمي وماو ت للو اثف املخحلفة  2-2-1

 احددید اإلاصایا التي ثمىدها للػاملمن؟ القظم الهىدس يقوم يکیف  2-2-2

 بت القظم الهىدس ي  شفاف( ؼبیق هظام لػمل ثقییم دوزي ألداء الػاملمنث 2-2-5

 القظم الهىدس يمساحػة وثددیث ؤهداف ألافساد واملجموغاتت وزبؼها اإهداف  2-2-7

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت القظم 

 الهىدس ي

2-3 

ثؼويس وثدزي  

بت  الػاملمن

 القظم الهىدس ي

2-3-1 
احددید وثصيیف مهازات وقدزات الػاملمن  س يالقظم الهىدقوم يکیف 

 ؟االقظم

 احددید الاخحیاحات الحدزیبیة للػاملمن؟ القظم الهىدس يقوم يکیف  2-3-2

2-3-3 
 القظم الهىدس يبکظاب الػاملمن اإلاػسفة واإلاهازات الالشمة لسبؽ ؤوشؼة 

 القظمامحؼلبات اإلاظحفیدیً وؤغما  

2-3-4 
هؼاا ألافساد واملجموغات وؤلادازة وثؼویس غلی لحػلم بیجاد وثىمیة فسص ا

 بت محؼلبات القظم الهىدس ي مهازات فسا الػمل

 الػاملمن؟غلی اقیاض فاغلیة وؤرس الحدزی   القظم الهىدس يقوم يکیف  2-3-5

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت القظم 

 الهىدس ي

2-4 

ثمتمن الػاملمن 

ومشازكألاوم 

وثوفمر اٍئة غمل 

بت  اطبةمى

 القظم الهىدس ي

2-4-1 
غملیات الحدظمن ف  اخشجیؼ الػاملمنت و شساکهم  القظم الهىدس يقوم يکیف 

ؼ القظم الهىدس ي اإلاظحمس للػملیات والخدمات  ؟إلاشاًز

2-4-2 
کیف یحم ثفویع الصالخیات الکافیة لحمکمن الػاملمن مً القیام احلبیة 

  اخحیاحات اإلاظحفیدیً؟

2-4-3 
والحؼویس اإلاظحمس لبیئة الػمل  االقظم الهىدس يهظام للظالمة اإلاهىیة وحود 

 ثىفٌر اإلاشسوعومسافق 

2-4-4 
الحػامل مؼ الػاملمنت والحػسیف ف  محاعػة قواهمن الػمل ومحؼلباتوات والشفافیة 

 ت و ثاخة الفسصة لمجمیؼ لالػالع غلاواالقظم الهىدس ياإهظمة وطیاطات 

2-4-5 
اقتراخاتومت ومػالجة  ب  ت والاطحماع بت القظم الهىدس ي الػاملمن الحواصل مؼ

 الشکاوي والحظلمات اإلاحػلقة بوم
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

القظم 

 الهىدس ي

4-1 

 بدازة الشساكات

بت القظم 

 الهىدس ي

4-1-1 

ثددید الشسکاء السثیظیمن وثصيیفهمت ومً رم ثإطیع الشساکات لحدقیق 

ؤقص ی فاثدة ماوات وشیادة القیمة اإلاظافة لهره الشساکات وبما یخدم الظیاطات 

 االقظم الهىدس يوالاطتراثیجیات الخاصة 

4-1-2 

بت القظم  اإلاػلومات مؼ الشسکاءف  ت واإلاشازکة ف ثإطیع الحکامل ال قا

بیجاد ااحکازات وؤفکاز باداغیة وثفػیلها مً خال  ف  ؛ مما یظاغد هىدس يال

 الشساکات

4-1-3 

الػمل اإلاشترل لحدظمن الػملیاتت وثدقیق القیمة ف  ثدقیق الاوسجام 

ؤطاض غلی اإلاظافة عظلظلة اإلاحػاملمن واإلاوزدیً؛ بودف مظاغفة الػاثد 

 الشساکاتت ودغم الحؼویس اإلاحباد  مؼ الشسکاء

4-1-4 

ثقدیم الخدماتت وثقلیص ف  الحػاون مؼ اإلايشأت الخمریة بودف الحکامل 

اإلاوازد اإلاحاخة لصیادة الؼاقة الاطخیػاایةت ف  الاشدواحیةت وثدقیق اإلاشازکة 

 وثدقیق ؤهداف الجمػٌة

4-1-5 
ؼ خاصة االقظم الهىدس يثؼویس  للحػاون وجػصیص الشساکة مؼ  وبىاء مشاًز

 الػمل الخمري ف  إلااهدة اإلااطظات ا

4-1-6 
مؼ فئات الشسکاء  بت القظم الهىدس يهقل وثباد  الحجازب وؤفظل اإلامازطات 

 املخحلفة

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

القظم 

 الهىدس ي

4-3 
بت  الحقىٌةبدازة 

 القظم الهىدس ي

4-3-1 

دامها؛ لدغم ت وثقییم اطحخ االقظم الهىدس ي ثددید الحقىیات البدیلة والىاشئة

الجمػٌة غلی ت وکرلك ثإرمرها الخاصة االقظم الظیاطات والاطتراثیجیات

 واملجحمؼ

4-3-2 
؛ لظمان ثوافقها وثکاملهات وکرلك  االقظم الهىدس يبدازة اإلاىظومة الحقىیة 

 ثددیث الحقىیات اإلاحقادمة

4-3-3 
طاثل الحقىیة ثدقیق الاطحخدام ألام ل للحقىیاتت وقیاض مدى الاطحاال  لو 

 بت القظم الهىدس ي ال،الیة

 القظم الهىدس ياطحخدام ثقىیة اإلاػلومات والاثصا  لحدظمن ؤداء  4-3-4

 االقظم الهىدس ياطحخدام الحقىیة إلاظاهدة مبادزات الحدظمن للػملیات  4-3-5

 اخحیاز واطحخدام الحقىیات ؤلااداغیة والصدیقة للبیئة 4-3-6
 

اإلاػٌاز 

 ٍس يالسث

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

القظم 

 الهىدس ي

5-1 

ثدديد و دازة 

بت الػملٌات 

 القظم الهىدس ي

5-1-1 
ثددید الػملیات السثیظیة والفسغیة وبما یحوافق ویدقق طیاطة وؤهداف 

 القظم الهىدس ي الاطتراثٌجٌة

 اإهداف القظم الهىدس يثددید اإلاظاولمن غً الػملیات املخحلفة  5-1-2

5-1-3 
 زطم وثوریق کافة ؤلاحساءات والحفاصیل اإلاحػلقة االػملیات السثیظیة والفسغیة

 بت مدوز ال،ظاهة
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اإلاػٌاز 

 ٍس يالسث

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

5-1-4 
ثؼبیق ؤهظمة ذات مواصفات قیاطیة محػازف غلاوا إلدازة الجودة االجمػٌةت 

  الدلٌل ؤلاحساج  للقظم الهىدس ي( 9111ة الجودة ؤیصو م ل: هظام بداز 

 بت القظم الهىدس ي ثؼویس مقاییع وماشسات ؤداء للػملیات املخحلفة 5-1-5

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

القظم 

 الهىدس ي

5-2 

ثصمٌم وثؼويس 

خدمات 

بت  اإلاظحفٌديً

 القظم الهىدس ي

5-2-1 
مً القظم  الجمػٌة لکافة اإلاظحفیدیً ثددید وثصيیف الخدمات التي ثقدمها

 الهىدس ي

5-2-2 
 ااطحؼالع زؤي اإلاظحفیدیً خو  الخدمات اإلاقدمة لهم بت القظم الهىدس يقیام 

 مً القظم

5-2-3 
ثؼبیق مىاجیات وآلیات مىحظمة لحصمیم الخدماتت وثقدیمها للمظحفیدیً 

 اؼسا وؤطالی  ااحکازیة ومحؼوزة

 االحػسیف وؤلاغالن غً الخدمات التي ثقدمها للمظحفیدیً الهىدس ي القظمقیام  5-2-4

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

القظم 

 الهىدس ي

5-3 

الحدظمن 

اإلاظحمس 

للػملٌات 

بت  والخدمات

 القظم الهىدس ي

5-3-1 

احددید ؤولویات الحدظمن للػملیات والخدمات اىاًء  بت القظم الهىدس يقیام 

داء املخحلفة وهحاثج اطحؼالغات السؤي اإلاحػلقة هحاثج ماشسات ألا غلی 

 ااإلاظحفیدیً

5-3-2 
ثؼبیق مىاجیة مىحظمة للحدظمن اإلاظحمس لکافة الػملیات والخدمات وبمشازکة 

 االقظم الهىدس يالػاملمن 

5-3-3 
االشسح وثوطیذ الحدظیىات الجدیدة لکافة الػاملمن  القظم الهىدس يقیام 

 القظم مً خدمات واإلاظحفیدیً

5-3-4 
اقیاض وثقییم الىحاثج اإلاحدققة مً مشازیؼ الحدظمن  القظم الهىدس يقیام 

 اإلاظحمس لػملیاتوا وخدماتوا

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

القظم 

 الهىدس ي

5-4 

بدازة وجػصيص 

غالقات اإلاحبرغمن 

بت  واإلاظحفٌديً

 القظم الهىدس ي

5-4-1 
ف اإلاحبرغمن کإخد ؤهم شساثذ اإلاحػاملمن احددید وثصيی القظم الهىدس يقیام 

 مػها

 القظم الهىدس يثددید وثصيیف اإلاظحفیدیً مً خدمات  5-4-2

 احددید محؼلبات واخحیاحات کافة شساثذ اإلاظحفیدیً القظم الهىدس يقیام  5-4-3

5-4-4 
 بت مجا  القظم اىاء قاغدة مػلومات محکاملة غً کافة اإلاظحفیدیً واإلاحبرغمن

 الهىدس ي

5-4-5 
االحواصل الدوزي ااإلاحبرغمن واإلاظحفیدیًت وجػصیص الػالقة  القظم الهىدس يقیام 

 غلی مسثیاتوم ومقترخاتوم مػهمت وال،صو  

5-4-6 
احؼویس هظام الاقتراخاتت ومػالجة شکاوي اإلاظحفیدیًت  القظم الهىدس يقیام 

 وثؼبیق آلیات وات،ة لالطحماع لصوت اإلاظحفید

5-4-7 
غلی ت و ػالغهم اإلاحبرغمنالقظم الهىدس ي و  ثؼویس آلیات للحواصل الفػا  امن

 الخدمات اإلاقدمة مً الجمػٌة لجمیؼ شساثذ اإلاظحفیدیً
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 وفٌما يحػلق ايحاثج ممازطات الحممب وال،وكمة ما يلت: 
 جمػٌة.صلة اإغما  الذات ثنون الىؼاا الري جاؼٌ، الىحاثج  /1
 .ثدديث للىحاثجيوحد ثقظٌم وثصيٌف و  /2
 .اثجاهات بيجااٌة للىحاثجوحود  /3
 .حود ؤهداف مالثمة للىحاثج اإلاسحوةو  /4
 .وحود مقازهات مالثمة وايجااٌة للىحاثج /5
 .وحود ثوطٌذ إلاظببات الىحاثج /6

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

هحاثج ؤ/ 7

 اإلاوازد البشسیة

القظم بت 

 الهىدس ي

 1-ؤ7

مقايٍع زؤي 

 اإلاوازد البشسية

بت القظم 

 الهىدس ي

 بت القظم الهىدس ي مػد  السطا الو ٌف  7-1-1

 فسص الحػلم والحدزی  داخل وخازج الجمػٌة 7-1-2

 بت القظم الهىدس ي الحمکمن واإلاشازکة 7-1-3

 القظم الهىدس ي بت الحقییم الػاد  لألداءت وثقدیس ألاداء اإلاحفوا  7-1-4

 بت القظم الهىدس ي الحؼوز والاطحقساز الو ٌف  7-1-5

 بت القظم الهىدس يالفسص الو یفیة للػاملمن  7-1-6

 بت القظم الهىدس ي الحػلم اإلاظحمسغلی الخشجیؼ  7-1-7

 بت القظم الهىدس ي ایئة الػمل 7-1-8

 بت القظم الهىدس ي ألامً والظالمة 7-1-9

هحاثج / ؤ7

 اإلاوازد البشسیة

بت القظم 

 الهىدس ي

 2-ؤ7

ماشسات ألاداء 

اإلاحػلقة ااإلاوازد 

بت القظم  البشسية

 الهىدس ي

 بت القظم الهىدس ي ض الػاثد مً الحو یف  ؤلاهحاحیة(قیا 7-2-1

   بت القظم الهىدس ي خباهات آزاء الػاملمنمػد  الاطحجااة الط 7-2-2

 بت القظم الهىدس ي ثدقیق الىحاثج اإلاؼلوبةف    حدزیهجاح اسامج ال 7-2-3

 بت القظم الهىدس ي فسا الحدظمن اإلاظحمسف  اإلاشازکة  7-2-4

 بت القظم الهىدس ي اسهامج اقتراخات اإلاو فمنف  زکة وظبة اإلاشا 7-2-5

 بت القظم الهىدس يثقدیس حهود الػاملمن  7-2-6

 القظم الهىدس ي بت مػدالت بهحاحیة اإلاو فمن 7-2-7

7-2-8 
ثکالیف الػمل: الحکالیف الخاصة ااألحوز   ألاحس ألاطاس يت البدالتت الحإمیىات الاححماغیات( 

 ت الحکالیف الىاثجة غً ثسل الػملثکلفة الاخحیاز والحػیمنت وثکالیف الحدزی 

 بت القظم الهىدس ي قیاض دوزان الػمالة 7-2-9

 بت القظم الهىدس ي یابقیاض مػدالت الا 7-2-11

 بت القظم الهىدس ي قیاض مػدالت خوادذ و صااات الػمل 7-2-11
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

/ هحاثج 8

بت  اإلاظحفٌديً

القظم 

 الهىدس ي

8-1 

قايٍع زؤي م

وزطا 

بت  اإلاظحفٌديً

 القظم الهىدس ي

 بت القظم الهىدس ي ػد  السطا الػامم 8-1-1

 بت القظم الهىدس ي حودة الخدمات 8-1-2

 بت القظم الهىدس ي طهولة الوصو  ب ی الخدمات 8-1-3

 بت القظم الهىدس ي اإلادة الصمىیة لحقدیم الخدمات 8-1-4
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 بت القظم الهىدس ي طلول وکفاءة الػاملمن ومقدم  الخدمة 8-1-5

 بت القظم الهىدس ي الاطحجااة لؼل  اإلاظحفیدیً مدى 8-1-6

 بت القظم الهىدس ي الخدماتف  مدى ؤلااداع والااحکاز  8-1-7

 بت القظم الهىدس ي اإلاسوهة 8-1-8

 بت القظم الهىدس ي الحواصل 8-1-9

 بت القظم الهىدس ي شفافیة ووطوح ؤلاحساءات والحػلیمات للمظحفیدیً 8-1-11

 بت القظم الهىدس ي مػالجة شکاوى اإلاظحفیدیً 8-1-11

 بت القظم الهىدس ي ثقدیم الخدماتف  الػد  واإلاظاواة   8-1-12

/ هحاثج 8

بت  اإلاظحفٌديً

القظم 

 الهىدس ي

8-2 

ماشسات ألاداء 

اإلاحػلقة 

بت  ااإلاظحفٌديً

 القظم الهىدس ي

 بت القظم الهىدس ي غدد اإلاظحفیدیً 8-2-1

 بت القظم الهىدس ي ات اإلاقدمة للمظحفیدیًغدد الخدم 8-2-4

 بت القظم الهىدس ي وظبة الخدمات الجدیدة 8-2-5

 بت القظم الهىدس ي مػد  الوقد الالشم لحقدیم الخدمات املخحلفة 8-2-6

 بت القظم الهىدس ي محوطؽ الصمً اإلاظحاسا إلاػالجة الشکوى  8-2-7

 بت القظم الهىدس ي اتثقدیم الخدمف  وظبة ألاخؼاء  8-2-8

 بت القظم الهىدس ي ثىوع شساثذ اإلاظحفیدیً 8-2-11

 بت القظم الهىدس ي غدد الاقتراخات اإلاقدمة مً اإلاظحفیدیً 8-2-11

 بت القظم الهىدس ي غدد الاقتراخات اإلاؼااقة 8-2-12
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز مصالس 

هحاثج / 9

القظم 

 الهىدس ي

9-2 

الىحاثج 

بت  الخشاٌلٌة

 القظم الهىدس ي

 بت القظم الهىدس ي الوقد الالشم إلهجاش الػملیات السثیظیة 9-2-1

 بت القظم الهىدس ي وظبة ألاخؼاء  الجودة( 9-2-2

 بت القظم الهىدس ي مػد  الاطحجااة 9-2-3

 بت القظم الهىدس ي اتفػالیة ؤداء الػملی 9-2-4

 بت القظم الهىدس ي الػملیات وؤلاحساءاتف  وظبة الحدظمن  9-2-5

 بت القظم الهىدس ي الػملیات املخحلفةف  ؤلااداع والااحکاز  9-2-6

 بت القظم الهىدس ي غدد الاقتراخات اإلاؼبقة 9-2-7

 بت القظم الهىدس ي غدد اإلاشازیؼ الجدیدة 9-2-8

 بت القظم الهىدس ي وظبة اإلاػامالت ؤلالکتروهیة 9-2-9

 بت القظم الهىدس ي غدد ؤلاغالهات واإلابادزات ؤلاغالمیة 9-2-11

 بت القظم الهىدس ي مػد  اإلاشازکات ؤلاغالمیة 9-2-11

هحاثج / 9

القظم 

 الهىدس ي

9-3 

هحاثج اإلاوازد 

بت  والشساكات

 القظم الهىدس ي

 م الهىدس يبت القظ غدد اإلاوزدیً 9-3-1

 بت القظم الهىدس ي وظبة اإلاوزدیً امل،لیمن 9-3-2

 بت القظم الهىدس ي غدد الشساکات 9-3-3
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز مصالس 

 بت القظم الهىدس ي ثکالیف اإلاوزدیً 9-3-4

 بت القظم الهىدس ي غدد الاححماغات مؼ الشسکاء 9-3-5

 بت القظم الهىدس ي غدد اإلابادزات هدو الشسکاء 9-3-6

 بت القظم الهىدس ي غدد الخدمات اإلاشترکة مؼ الشسکاء 9-3-7

 بت القظم الهىدس ي مػد  دوزان املخصون 9-3-8

 بت القظم الهىدس ي غدد اإلابادزات املجحمػیة 9-3-12

 بت القظم الهىدس ي قیاض آلاراز ؤلایجاایة للمبادزات املجحمػیة 9-3-13

هحاثج / 9

القظم 

 الهىدس ي

9-4 

ػلومات هحاثج اإلا

بت  واإلاػسفة

 القظم الهىدس ي

 بت القظم الهىدس يغدد مصادز اإلاػلومات  9-4-1

 بت القظم الهىدس ي غدد ؤلاصدازات الدوزیة 9-4-2

 بت القظم الهىدس ي طهولة الوصو  للمػلومات 9-4-3

 بت القظم الهىدس ي دقة اإلاػلومات 9-4-4

 بت القظم الهىدس ي ومات واإلاػسفةغدد اإلابادزات اإلاحػلقة ااإلاػل 9-4-5

 االقظم الهىدس ياإلااثمسات واللقاءات الػلمیة ذات الػالقة ف  غدد اإلاشازکات  9-4-6
 

ا: فٌما يحػلق اماشسات ال،وكمة وفق مػٌاز  متمن(
ً
 رال 

املػياز 

 السئيس ي

 املػياز الفسعي
 غىاصس الخميز )املمازشاث( السمز

 املػياز السمز

بام الالت/ 1

 والامح ا 
1-5 

القظم  ثقازيس

 الهىدس ي
 للقظم الهىدس ي الحقازيس الظىوية 1-5-1

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-7 

ؤوشؼة 

 القظم  وفػالٌات

 الخاصة االقظم الهىدس ي الترخٌص وممازطة ألاوشؼة 1-7-1

 الخاصة االقظم الهىدس ي ألاوشؼة والفػالٌات الدولٌة 1-7-2

الالتبام / 1

 ا والامح 
1-8 

 ثنويً لجان

 القظم الهىدس ي

 الخاصة االقظم الهىدس ي المجان الداثمة 1-8-1

 الخاصة االقظم الهىدس ي المجان اإلااقحة 1-8-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-9 

 وراثق وسجالت

 القظم الهىدس ي
 الخاصة االقظم الهىدس ي خفظ الوراثق والسجالت 1-9-1

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-1 

 وؤهظمة لواثذ

 القظم الهىدس ي
 الخاصة االقظم الهىدس ي وشس اللواثذ والظٌاطات اإلاػحمدة 2-1-2

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-2 

اٌاهات القاثممن 

 القظم غل  

 القظم الهىدس يؤلافصاح غً اٌاهات  2-2-3

 الخاصة االقظم الهىدس يؤلافصاح غً الشوالس الو ٌفٌة  2-2-4

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-3 

القظم اٌاهات 

 الهىدس ي

 الخاصة االقظم الهىدس ي الحػامل مؼ الشناوى والاطحفظازات 2-3-2

 الخاصة االقظم الهىدس ي غملٌات قٌاض السطا ألص،اب الػالقة 2-3-3

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-4 

ؤهداف وبسامج 

 القظم الهىدس ي

 الهىدس ي الخاصة االقظم وشس ألاهداف الاطتراثٌجٌة والخشاٌلٌة 2-4-1

 الخاصة االقظم الهىدس يوشس ثقازيس ألاوشؼة والبرامج  2-4-2

2-4-4 
الخاصة  ثبلٌغ اإلاظحفٌديً غً الظٌاطات واللواثذ غىد وشسها او ثدديثوا

 االقظم الهىدس ي
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 الواحبات السثٍظة اإلاىوػة بوره ؤلادازة بت الخؼة الخشاٌلٌة الحاطػةبدازة الحؼوع: 
: فٌما ي

ً
 حػلق احدقٌق ااألهداف الاطتراثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:ؤوال

 (1( فسصت. )ط222حصخقطب املخطىغين بغاًت جصل إلى ) جدشين فسصت جطىغيت مخميزة /12

 مً اإلااشسات ثدقٌق هرا الهدف السثٍع خال  طىوات الخؼة الاطتراثٌجٌةالػمل بت ويحؼل  
ً
ت محاعػة غددا

 الاطتراثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:

 شسح اإلااشس اإلااشسات الاطتراثٌجٌة ت
 اإلاظألاودف خظ  الفترات

2121 2121 2122 2123 2124 

 (1-1 غ
غدد الفسص الحؼوغٌة التي ثم 

وشسها غبر اإلاىصة الوػىٌة 
 للحؼوع

وشس اخحٌاج ؤلادازة 
والفسوع للمحؼوغمن مً 
خال  مىصة زطمٌة وفق 

 فسص ثؼوغٌة مدددة

25 51 111 151 211 

 (2-1 غ
د اإلاحؼوغمن اإلاشازكمن بت غد

 الفسص الحؼوغٌة

غدد اإلاحؼوغمن 
اإلاحقدممن غل  الفسص 

مً خال  اإلاىصة 
 السطمٌة

51 111 211 311 411 

 
.22دغم وجفػيل مفهىم الخطىع الاخترافي بغاًت جصل إلى ) /13

ً
 هىغيا

ً
 جطىغيا

ً
 (2)ط ( همىذحا

 مً اإلااشسات خؼة الاطتراثٌجٌةثدقٌق هرا الهدف السثٍع خال  طىوات الالػمل بت ويحؼل  
ً
ت محاعػة غددا

 الاطتراثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:

 شسح اإلااشس اإلااشسات الاطتراثٌجٌة ت
 اإلاظألاودف خظ  الفترات

2121 2121 2122 2123 2124 

 (1-2 غ
غدد الىماذج اإلاصممة للفسص  

 الحؼوغٌة الاخترافٌة

غدد هماذج فسص 
الحؼوع الىوغٌةت م ل: 

ت امل،اممنت ألاػباء
 مناث  اطخشازية

5 11 15 18 21 

 
 (1. )ط%72بىاء وخداث جطىع مخخصصت بالفسوع بجىدة جصل إلى  /14

 مً اإلااشسات ثدقٌق هرا الهدف السثٍع خال  طىوات الخؼة الاطتراثٌجٌةالػمل بت ويحؼل  
ً
ت محاعػة غددا

 الاطتراثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:

 اإلااشسشسح  اإلااشسات الاطتراثٌجٌة ت
 اإلاظألاودف خظ  الفترات

2121 2121 2122 2123 2124 

 (1-3 غ
غدد الوخدات الحؼوغٌة 

اإلاظحتمل ثإطٍظها بت فسوع 
 الجمػٌة وفق مػٌاز  بدامة(

يحؼل  ثإطٍع وخدات 
الحؼوع بت الفسوع اإن 
ثنون الوخدة ماطظة 

وفق مػٌاز موخد 
 للحؼوع يظمی  بدامة(

 فسوع 5 فسوع 3 -
8 

 فسوع
11 

 سوعف
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ً
 : فٌما يحػلق اممازطات الحممب وال،وكمة ما يلت:  راهٌا

 لحؼبٌق اإلامازطة. مدددةمػحمدة و مىاجٌة وحود  /1

 الحدديث الدوزي للمىاجٌة. /2

 وشاملة لجمٌؼ بحساءات اإلامازطة. محناملةاإلاىاجٌة ثنون  /3

 .اهحظام وشمولٌةثؼبٌق اإلاىاجٌة ا /4

 ىاجٌة.بطافة الشواهد لجمٌؼ ؤلاحساءات اإلاىفرة بت اإلا /5
اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت بدازة 

 الحؼوع

1-1 

القادة كقدوة 

 خظىة للػاملمن

 بت بدازة الحؼوع

االجمػٌة 

 وفسوغها

1-1-1 
مً  والايمان اإهمٌح، مفاهٌم ومبادت الػمل الخمري  بت الحؼوع ثبني القادة

 الجاه  الديني وؤلاوظاو 

 بت مجا  الحؼوعة ٌم اإلااطظٌالالتبام والػمل االق 1-1-2

 مبدؤ الشوزى الثخاذ القسازات وثؼبٌقت بت الحؼوع الػاملمنمؼ  ااإلاشازكةادة ٌالق 1-1-3

 ذلك بتالقدوة ال،ظىة  وثقديمالػمل الحؼوعتت  وجشجٌؼثبني  1-1-4

1-1-5 
غمل جػصش زوح الػمل الجماعت  آلٌاتالػمل الجماعت االجمػٌةت وثبني  جشجٌؼ

 الػاملمن ابن

 بت الحؼوع د مً قادة اإلاظحقبليحد حٌل وثؼويسبغداد  بتاإلاظاهمة  1-1-6

 الظسوف اإلاالثمة لرلك وتوٌئةت والااحنازؤلااداع  غل  بت الحؼوع الػاملمن جشجٌؼ 1-1-7

ة القٌاد/ 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت بدازة 

 الحؼوع

1-2 

الحخؼٌؽ 

بت  الاطتراثٌ ت

بدازة الحؼوع 

االجمػٌة 

 وفسوغها

1-2-1 
ة ٌم اإلااطظٌالق وثدديدة وزطالة الجمػٌةت يزئ  وصٌالةبغداد اإلاشازكة بت 

 الجمػٌةالػمل  مفاهٌم يحوافق امبادتن اما مللػامل

1-2-2 

 كافة وثدلٌلحمؼ  يشملاما  الاطتراثٌ ت الحخؼٌؽمفهوم  وثؼبٌقثبني 

إلدازة  اإلاوقف  الحدلٌلوالخاصة ذات الػالقةت وغمل  الداخلٌةاإلاػلومات 

 الصمىٌةواإلادة  اإلاظاولٌاتت السثٍظٌةغوامل الىجاح  وثدديد وثؼويست الحؼوع

 للحىفٌر

1-2-3 
ػس والالشمة إلاواحهة املخا البديلةلمخؼؽ  الاطتراثٌجٌةالخؼة  شمولٌة

 مجا  الحؼوع بت واإلاحامرات

1-2-4 
 لنافة الاطتراثٌجٌةوالخؼة  اإلااطظٌةم ٌوالسطالة والق السئية وجػمٌموشس 

 الحؼوعاإغما  ووشاػات ىٌمن اإلاػ كافة وكرلكت االحؼوع الػاملمن

1-2-5 
بت مدوز  الاطتراثٌجٌةالخؼة  ثىفٌرمساحػة ومحاعػة  آلٌة وثؼبٌق ثؼويس

 للمحاعػة وؤلاهجاش الدوزية الحقازيساد ت و غدالحؼوع

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت بدازة 

 الحؼوع

1-3 

الحواصل الفػا  

 مؼ كافة اإلاػىٌمن

بت بدازة الحؼوع 

االجمػٌة 

 وفسوغها

1-3-1 
ن ٌماإلاػى كافةقىوات للحواصل الفػا  واإلاباشس واإلاىحظم مؼ  وثدديد ثؼويس

 بدازة الحؼوعاإغما  

1-3-2 
 كافةومحؼلبات  اخحٌاحات وثدديدت الػمٌلالاطحماع لصوت  طٌاطةثبني 

 ومجحمؼ وشسكاء منومحبرغ ومظحفٌديً منمً غامل اةدازة الحؼوعن ٌماإلاػى

1-3-3 
ذات الػالقة  والفػالٌات ٌةألاوشؼة املجحمػ بت بدازة الحؼوعقادة  كةمشاز 

 امجا  الحؼوع
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

1-3-4 

نت ٌماإلاػى كافةمػد  زطا  وقٌاضاطحؼالع السؤي  هاتاطحبٌا وجشجٌؼثبني 

هرا  بتالالشمة  والوقاثٌة الحص،ٌدٌةهحاثجهات واثخاذ القسازات  غل والاػالع 

 الخصوص

1-3-5 
مً  واإلاظحفٌديً الػاملمن كافةالباب اإلافحوح مؼ  طٌاطة الحؼوع قادةثبني 

 الفسص الحؼوغٌةخدمات 

1-3-6 
 الرهىٌةالصوزة  وثدظمن لحػصيصمبادزات فّػالة ومىحظمة ا الحؼوع قادة قٌام

 ن واملجحمؼٌمامخحلف شساثذ اإلاػى بت مجا  الحؼوع لمجمػٌة

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت بدازة 

 الحؼوع

1-4 

مشازكة القادة 

بت ثؼويس 

وثدظمن الاهظمة 

ػات  والخشًس

بت والػملٌات 

بدازة الحؼوع 

االجمػٌة 

 وفسوغها

1-4-1 
اةدازة واإلاظاهدة  السثٍظٌة الػملٌات ثدديد بت ااإلاشازكة الحؼوع قادة قٌام

 غاوا اإلاظاولمن وثدديدت الحؼوع

1-4-2 

 الػملٌات لنافةاإلاظحمس  الحدظمن إلافاهٌم الحؼوع قادة وجشجٌؼثبني 

فسا الػمل  بتواإلاشازكة الشخصٌة االجمػٌةت  وؤلادازية الخشاٌلٌةوؤلاحساءات 

 لهرا الاسض املخصصة

1-4-3 

وال،قاثق الالشمة  وؤلاخصاثٌاتاإلاػلومات  كافة وثدلٌلاجمؼ  الحؼوع قادة قٌام

ؤهظمة  غل اإلاقترخة  والحدظٍىات والحػديالتاثخاذ القسازات  بتللمظاغدة 

ػات  اإلاظحوى امل،لت والدو ت غل  الخمري الػمل  وجشًس

1-4-4 
ة لقیاض ألاداء اإلااطس ي لکافة قؼاغات احؼویس ؤهظمة فػال الحؼوع قادةقیام 

 الفسص الحؼوغٌةوغملیات 

1-4-5 
صیالة وثؼویس ف  المجان وفسا الػمل اإلاحخصصة ف   الحؼوع قادةمشازکة 

 مدوز الحؼوعغلی وثددیث ألاهظمة والخشسیػات املخحلفة ذات الػالقة والحإرمر 

1-4-6 
امجاالت والدولیة ذات الػالقة اإلاىظمات الوػىیة وؤلاقلیمیة ف  اإلاشازکة 

 الحؼوع

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت بدازة 

 الحؼوع

1-5 

ثبني ووشس رقافة 

الجودة والحممب 

بت بدازة الحؼوع 

االجمػٌة 

 وفسوغها

1-5-1 
اإلالحقیات واإلااثمسات والدوزات الحدزیبیة اإلاحخصصة ف   الحؼوع قادةمشازکة 

بف    مجا  الجودة والحممُّ

1-5-2 

ب اإلااطس ي  الحؼوع قادةجشجیؼ  بت لکافة مشازیؼ وبسامج الجودة وثدقیق الحممُّ

ف  داخل الجمػٌةت وثقدیس الػاملمن مً ؤفساد وفسا غمل اإلاشازکمن الحؼوع 

 هره البرامج

1-5-3 

 اخبني وثؼبیق مفهوم الحقییم الراج  للحممب اإلااطس ي الحؼوع قادةقیام ومبادزة 

داخل الجمػٌةت وبصفة مىحظمةت والاطحفادة مً هحاثج الحقییم  بت الحؼوع

 الفسص الحؼوغٌةلحؼویس وثدظمن ؤغما  وهحاثج 

1-5-4 
دزاطة وثدلیل غلی کافة قسازاتوا الخشایلیة وؤلادازیة اىاًء  الحؼوع قادةاثخاذ 

 الىحاثج املخحلفة اإلاحدققةت وکرلك الحوقػات والحيباات اإلاظحقبلیة

1-5-5 
اسامج وحواثص الجودة ف  وجشجیػها إلاشازکة الجمػٌة  الحؼوع قادةمبادزة 

 
ً
 ودولیا

ً
ب مدلیا  والحممُّ
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

1-5-6 
الػمل ف  اخشجیؼ وشس وثباد  ؤفظل اإلامازطات والحؼبیقات  الحؼوع قادةقیام 

 
ً
 ودولیا

ً
 الخمري مؼ الجهات اإلامارلة مدلیا

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

ة بت بداز 

 الحؼوع

1-6 

بدازة املخاػس 

 وبسامج الحاٌمر

بت بدازة الحؼوع 

االجمػٌة 

 وفسوغها

1-6-1 
بدازة اسامج وفػالیات الحایمر املخحلفة ف   الحؼوع قادةاإلاشازکة الشخصیة 

 داخل الجمػٌة

1-6-2 
هحاثج غلی اصفة دوزیة اىاًء دازة الحؼوع دزاطة وثددید اسامج الحایمر اإلاؼلوبة إل 

 هحاثج بدازة الحؼوعغلی الػوامل الداخلیة والخازحیة اإلاارسة  ثدلیل

1-6-3 

ثؼویس آلیات غمل وات،ة ومدددة إلدازة الحایمرت وثقلیص اإلاقاومة لهره 

ثدقیق ألاهداف اإلاسحوة مً اسامج ف  البرامجت وطمان مشازکة کافة اإلاػىیمن 

 بت مدوز الحؼوع الحایمر املخحلفة

1-6-4 
 وثؼويست الفسص الحؼوغٌةؤغما  ووشاػات غلی ة املخاػس امل،حملة کاف ثدديد

 ال،لو  والبداثل الالشمة إلاواحهة هره املخاػس
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت بدازة 

 الحؼوع

2-1 

ثخؼٌؽ وثإممن 

اخحٌاحات 

لجمػٌة مً ا

 اإلاوازد البشسية

بت بدازة الحؼوع 

االجمػٌة 

 وفسوغها

2-1-1 
بت بدازة  وطؼ وثؼویس الظیاطات وؤلاحساءات والخؼؽ الخاصة االػاملمن

 الحؼوع

2-1-2 
زبؽ خؼؽ اإلاوازد البشسیة االظیاطات والاطتراثیجیات والهیکل الحىظیمي 

 إلدازة الحؼوعوالػملیات السثیظیة 

2-1-3 
مً  بدازة الحؼوعددید الو اثف وثصمیمها وثوصیفهات وثخؼیؽ اخحیاحات ث

 القوى الػاملة

2-1-4 
بدازة غملیة الحو یفت و یجاد الکوادز والؼاقات البشسیة الالشمة لحقدیم 

 لبرامج الحؼوعالخدمات وألاغما  املخحلفة 

 وعبت بدازة الحؼبدازة اسهامج الحدزج والحػاق  الو یف   2-1-5

 بدازة الحؼوعثؼویس طیاطات واطتراثیجیات ف  بشسال الػاملمن  2-1-6

2-1-7 
غمل مظوخات دوزیة لقیاض زطا الػاملمنت والاطحفادة مً الىحاثج لحؼویس 

 االجمػٌة الحؼوعطیاطات وخدمات 

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت بدازة 

 الحؼوع

2-2 

منافإة الػاملمن 

بت  وجػويظهم

الحؼوع  بدازة

االجمػٌة 

 وفسوغها

 اةدازة الحؼوعبحساء ثقییم غلمي وماو ت للو اثف املخحلفة  2-2-1

 احددید اإلاصایا التي ثمىدها للػاملمن؟ بدازة الحؼوعکیف ثقوم  2-2-2

 بت الحؼوع  شفاف( ثؼبیق هظام لػمل ثقییم دوزي ألداء الػاملمن 2-2-5

 الحؼوعفساد واملجموغاتت وزبؼها اإهداف مساحػة وثددیث ؤهداف ألا  2-2-7

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت بدازة 

 الحؼوع

2-3 

ثؼويس وثدزي  

بت بدازة  الػاملمن

الحؼوع 

االجمػٌة 

 ؟االحؼوعاحددید وثصيیف مهازات وقدزات الػاملمن  بدازة الحؼوعکیف ثقوم  2-3-1

 خحیاحات الحدزیبیة للػاملمن؟احددید الا  بدازة الحؼوعکیف ثقوم  2-3-2

2-3-3 
امحؼلبات  الحؼوعبکظاب الػاملمن اإلاػسفة واإلاهازات الالشمة لسبؽ ؤوشؼة 

 اإلاظحفیدیً وؤغما  الجمػٌة
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 وفسوغها
2-3-4 

هؼاا ألافساد واملجموغات وؤلادازة وثؼویس غلی بیجاد وثىمیة فسص الحػلم 

 بت محؼلبات اسامج الحؼوع مهازات فسا الػمل

 الػاملمن؟غلی اقیاض فاغلیة وؤرس الحدزی   بدازة الحؼوعکیف ثقوم  2-3-5

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت بدازة 

 الحؼوع

2-4 

ثمتمن الػاملمن 

ومشازكألاوم 

وثوفمر اٍئة غمل 

بت بدازة  مىاطبة

الحؼوع 

االجمػٌة 

 وفسوغها

2-4-1 
یات الحدظمن غملف  اخشجیؼ الػاملمنت و شساکهم  بدازة الحؼوعکیف ثقوم 

 ؟لبرامج الحؼوع اإلاظحمس للػملیات والخدمات

2-4-2 
کیف یحم ثفویع الصالخیات الکافیة لحمکمن الػاملمن مً القیام احلبیة 

 اخحیاحات اإلاظحفیدیً؟

2-4-3 
وحود هظام للظالمة اإلاهىیة االجمػٌة والحؼویس اإلاظحمس لبیئة الػمل ومسافق 

 الجمػٌة

2-4-4 
الحػامل مؼ الػاملمنت والحػسیف ف  واهمن الػمل ومحؼلباتوات والشفافیة محاعػة ق

 ت و ثاخة الفسصة لمجمیؼ لالػالع غلاوا بدازة الحؼوعاإهظمة وطیاطات 

2-4-5 
اقتراخاتومت ومػالجة  ب  ت والاطحماع بت وخدات الحؼوع الحواصل مؼ الػاملمن

 الشکاوي والحظلمات اإلاحػلقة بوم
 

اإلاػٌاز 

 سثٍس يال

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

ب/ بدازة 2

بت  اإلاحؼوغمن

 بدازة الحؼوع

2-1 

ثخؼٌؽ وثإممن 

اخحٌاحات 

الجمػٌة مً 

بت  اإلاحؼوغمن

بدازة الحؼوع 

االجمػٌة 

 وفسوغها

 وطؼ وثؼویس الظیاطات وؤلاحساءات والخؼؽ الخاصة ااإلاحؼوغمن 2-1-1

2-1-2 
زبؽ خؼؽ بدازة الحؼوع االظیاطات والاطتراثیجیات والهیکل الحىظیمي 

 والػملیات السثیظیة لمجمػٌة

2-1-3 
ثددید الفسص الحؼوغٌة وثصمیمها وثوصیفهات و ثخؼیؽ اخحیاحات الجمػٌة 

 مً اإلاحؼوغمن

2-1-4 
م بدازة غملیة الحؼوعت و یجاد الکوادز والؼاقات البشسیة الالشمة لحقدی

 الخدمات وألاغما  املخحلفة االجمػٌة

 بدازة اسهامج الحػاق  الحؼوعت للمحؼوغمن 2-1-5

 ثؼویس طیاطات واطتراثیجیات الحؼوعف  بشسال اإلاحؼوغمن  2-1-6

2-1-7 
غمل مظوخات دوزیة لقیاض زطا اإلاحؼوغمنت والاطحفادة مً الىحاثج لحؼویس 

 ةطیاطات وخدمات اإلاحؼوغمن االجمػٌ

ب/ بدازة 2

بت  اإلاحؼوغمن

 بدازة الحؼوع

2-2 

منافإة 

اإلاحؼوغمن 

بت  وجػويظهم

بدازة الحؼوع 

االجمػٌة 

 وفسوغها

 بحساء ثقییم غلمي وماو ت للفسص الحؼوغٌة املخحلفة االجمػٌة 2-2-1

 کیف ثقوم الجمػٌة احددید اإلاصایا التي ثمىدها للمحؼوغمن؟ 2-2-2

 امل إلانافإة اإلاحؼوغمنوطؼ هظام واتع وش 2-2-3

بت و بغداد هظام لم،وافص 2-2-4  للمحؼوغمن جشجیؼ ومکافإة ألاداء اإلاحمّمِّ

 ثؼبیق هظام لػمل ثقییم دوزي ألداء اإلاحؼوغمن 2-2-5

 زبؽ هظام ثقییم ألاداء اىظام منافإة اإلاحؼوغمن االجمػٌة 2-2-6

 الحؼوعوغاتت وزبؼها اإهداف مساحػة وثددیث ؤهداف ألافساد واملجم 2-2-7
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اإلاػٌاز 

 سثٍس يال

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

ب/ بدازة 2

بت  اإلاحؼوغمن

 بدازة الحؼوع

2-3 

ثؼويس وثدزي  

بت  اإلاحؼوغمن

بدازة الحؼوع 

االجمػٌة 

 وفسوغها

2-3-1 
احددید وثصيیف مهازات وقدزات اإلاحؼوغمن  بدازة الحؼوعکیف ثقوم 

 االجمػٌة؟

 بیة للمحؼوغمن؟احددید الاخحیاحات الحدزی بدازة الحؼوعکیف ثقوم  2-3-2

2-3-3 
بکظاب اإلاحؼوغمن اإلاػسفة واإلاهازات الالشمة لسبؽ ؤوشؼة الحؼوع امحؼلبات 

 اإلاظحفیدیً وؤغما  الجمػٌة

2-3-4 
هؼاا ألافساد واملجموغات وؤلادازة وثؼویس غلی بیجاد وثىمیة فسص الحػلم 

 مهازات فسا الػمل الحؼوغٌة

 اإلاحؼوغمن؟غلی اقیاض فاغلیة وؤرس الحدزی   بدازة الحؼوعکیف ثقوم  2-3-5

ب/ بدازة 2

بت  اإلاحؼوغمن

 بدازة الحؼوع

2-4 

ثمتمن اإلاحؼوغمن 

ومشازكألاوم 

وثوفمر اٍئة غمل 

بت بدازة  مىاطبة

الحؼوع 

االجمػٌة 

 وفسوغها

2-4-1 
غملیات الحدظمن ف  اخشجیؼ اإلاحؼوغمنت و شساکهم  بدازة الحؼوعکیف ثقوم 

 لخدمات؟اإلاظحمس للػملیات وا

2-4-2 
کیف یحم ثفویع الصالخیات الکافیة لحمکمن اإلاحؼوغمن مً القیام احلبیة 

 اخحیاحات اإلاظحفیدیً؟

2-4-3 
والحؼویس اإلاظحمس لبیئة الػمل ومسافق  للحؼوعوحود هظام للظالمة اإلاهىیة 

 الجمػٌة

2-4-4 
ؼ اإلاحؼوغمنت الحػامل مف  محاعػة قواهمن الػمل ومحؼلباتوات والشفافیة 

 والحػسیف اإهظمة وطیاطات الحؼوعت و ثاخة الفسصة لمجمیؼ لالػالع غلاوا

2-4-5 
الحواصل مؼ اإلاحؼوغمنت والاطحماع ب   اقتراخاتومت ومػالجة الشکاوي 

 والحظلمات اإلاحػلقة بوم

ب/ بدازة 2

بت  اإلاحؼوغمن

 بدازة الحؼوع

2-5 

بدازة شاون 

بت  اإلاحؼوغمن

بدازة الحؼوع 

الجمػٌة ا

 وفسوغها

 وحود مىاجیة وات،ة الطحقؼاب وثإهیل وثدزی  وثدفمب ومکافإة اإلاحؼوغمن 2-5-1

 وطؼ طیاطات وؤهظمة وات،ة ومىاطبة للػمل الحؼوعت. 2-5-2

2-5-3 
اإلاشازکة وثدغم اإلابادزات ؤلااداغیة والااحکازیة غلی ثوفمر الفسص التي جشجؼ 

 للمحؼوغمن.

2-5-4 
وشس الوعت اإهمیة الػمل الحؼوعتت ووشس هره ال قافة امن ف  ة اإلاظاهم

 مخحلف الشساثذ ااملجحمؼ
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

 بدازة الحؼوع

4-1 

 بدازة الشساكات

بت بدازة الحؼوع 

االجمػٌة 

 هاوفسوغ

4-1-1 

ثددید الشسکاء السثیظیمن وثصيیفهمت ومً رم ثإطیع الشساکات لحدقیق 

ؤقص ی فاثدة ماوات وشیادة القیمة اإلاظافة لهره الشساکات وبما یخدم الظیاطات 

 اةدازة الحؼوعوالاطتراثیجیات الخاصة 

4-1-2 
؛ لحؼوعبت مجا  ا اإلاػلومات مؼ الشسکاءف  ت واإلاشازکة ف ثإطیع الحکامل ال قا

 بیجاد ااحکازات وؤفکاز باداغیة وثفػیلها مً خال  الشساکاتف  مما یظاغد 

4-1-3 
الػمل اإلاشترل لحدظمن الػملیاتت وثدقیق القیمة ف  ثدقیق الاوسجام 

ؤطاض غلی اإلاظافة عظلظلة اإلاحػاملمن واإلاوزدیً؛ بودف مظاغفة الػاثد 
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 الشساکاتت ودغم الحؼویس اإلاحباد  مؼ الشسکاء

4-1-4 

ثقدیم الخدماتت وثقلیص ف  بودف الحکامل  وخدات الحؼوعالحػاون مؼ 

اإلاوازد اإلاحاخة لصیادة الؼاقة الاطخیػاایةت ف  الاشدواحیةت وثدقیق اإلاشازکة 

 الحؼوع الاطتراثٌجٌةوثدقیق ؤهداف 

4-1-5 
ف  للحػاون وجػصیص الشساکة مؼ اإلااطظات اإلااهدة وبىاء فسص ثؼوغٌة ثؼویس 

 الػمل الخمري 

 مؼ فئات الشسکاء املخحلفة الحؼوعف  هقل وثباد  الحجازب وؤفظل اإلامازطات  4-1-6

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

 بدازة الحؼوع

4-3 

بت  الحقىٌةبدازة 

بدازة الحؼوع 

االجمػٌة 

 وفسوغها

4-3-1 
یاطات ثددید الحقىیات البدیلة والىاشئةت وثقییم اطحخدامها؛ لدغم الظ

 الجمػٌة واملجحمؼغلی ت وکرلك ثإرمرها الخاصة االحؼوع والاطتراثیجیات

4-3-2 
؛ لظمان ثوافقها وثکاملهات وکرلك ثددیث االحؼوعبدازة اإلاىظومة الحقىیة 

 الحقىیات اإلاحقادمة

4-3-3 
ثدقیق الاطحخدام ألام ل للحقىیاتت وقیاض مدى الاطحاال  لوطاثل الحقىیة 

 ت اسامج الحؼوعب ال،الیة

 الحؼوعاطحخدام ثقىیة اإلاػلومات والاثصا  لحدظمن ؤداء  4-3-4

 االحؼوعاطحخدام الحقىیة إلاظاهدة مبادزات الحدظمن للػملیات  4-3-5

 اخحیاز واطحخدام الحقىیات ؤلااداغیة والصدیقة للبیئة 4-3-6
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
  اإلامازطات( غىاصس الحممب السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

 بدازة الحؼوع

5-1 

ثدديد و دازة 

الػملٌات 

بت  االجمػٌة

بدازة الحؼوع 

االجمػٌة 

 وفسوغها

5-1-1 
بدازة ثددید الػملیات السثیظیة والفسغیة وبما یحوافق ویدقق طیاطة وؤهداف 

 الحؼوع الاطتراثٌجٌة

 اإهداف الحؼوعإلاظاولمن غً الػملیات املخحلفة ثددید ا 5-1-2

5-1-3 
 زطم وثوریق کافة ؤلاحساءات والحفاصیل اإلاحػلقة االػملیات السثیظیة والفسغیة

 بت مدوز الحؼوع

5-1-4 
ثؼبیق ؤهظمة ذات مواصفات قیاطیة محػازف غلاوا إلدازة الجودة االجمػٌةت 

 دلٌل ؤلاحساج  للحؼوع( ال 9111م ل: هظام بدازة الجودة ؤیصو 

 بت الحؼوع ثؼویس مقاییع وماشسات ؤداء للػملیات املخحلفة 5-1-5

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

 بدازة الحؼوع

5-2 

ثصمٌم وثؼويس 

خدمات 

بت  اإلاظحفٌديً

بدازة الحؼوع 

االجمػٌة 

 وفسوغها

 بت الحؼوع یدیًثددید وثصيیف الخدمات التي ثقدمها الجمػٌة لکافة اإلاظحف 5-2-1

5-2-2 
مً  ااطحؼالع زؤي اإلاظحفیدیً خو  الخدمات اإلاقدمة لهم ب<ازة الحؼوعقیام 

 الحؼوع

5-2-3 
ثؼبیق مىاجیات وآلیات مىحظمة لحصمیم الخدماتت وثقدیمها للمظحفیدیً 

 اؼسا وؤطالی  ااحکازیة ومحؼوزة

 خدمات التي ثقدمها للمظحفیدیًاالحػسیف وؤلاغالن غً ال بدازة الحؼوعقیام  5-2-4

هحاثج غلی احددید ؤولویات الحدظمن للػملیات والخدمات اىاًء  بدازة الحؼوعقیام  1-3-5الحدظمن  3-5بدازة / 5
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
  اإلامازطات( غىاصس الحممب السمص

 اإلاػٌاز السمص

الػملیات 

بت  والخدمات

 بدازة الحؼوع

اإلاظحمس 

للػملٌات 

بت  والخدمات

بدازة الحؼوع 

االجمػٌة 

 وفسوغها

 طحؼالغات السؤي اإلاحػلقة ااإلاظحفیدیًماشسات ألاداء املخحلفة وهحاثج ا

5-3-2 
ثؼبیق مىاجیة مىحظمة للحدظمن اإلاظحمس لکافة الػملیات والخدمات وبمشازکة 

 االحؼوعالػاملمن 

5-3-3 
االشسح وثوطیذ الحدظیىات الجدیدة لکافة الػاملمن  بدازة الحؼوعقیام 

 مً اسامج الحؼوع واإلاظحفیدیً

5-3-4 
اقیاض وثقییم الىحاثج اإلاحدققة مً مشازیؼ الحدظمن اإلاظحمس  الحؼوعبدازة قیام 

 لػملیاتوا وخدماتوا

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

 بدازة الحؼوع

5-4 

بدازة وجػصيص 

غالقات اإلاحبرغمن 

بت  واإلاظحفٌديً

بدازة الحؼوع 

االجمػٌة 

 وفسوغها

 د ؤهم شساثذ اإلاحػاملمن مػهااحددید وثصيیف اإلاحبرغمن کإخ بدازة الحؼوعقیام  5-4-1

 الحؼوعثددید وثصيیف اإلاظحفیدیً مً خدمات  5-4-2

 احددید محؼلبات واخحیاحات کافة شساثذ اإلاظحفیدیً بدازة الحؼوعقیام  5-4-3

 بت مجا  الحؼوع اىاء قاغدة مػلومات محکاملة غً کافة اإلاظحفیدیً واإلاحبرغمن 5-4-4

5-4-5 
االحواصل الدوزي ااإلاحبرغمن واإلاظحفیدیًت وجػصیص الػالقة  الحؼوعبدازة قیام 

 إلاا يخدم اسامج الحؼوع غلی مسثیاتوم ومقترخاتوم مػهمت وال،صو  

5-4-6 
احؼویس هظام الاقتراخاتت ومػالجة شکاوي اإلاظحفیدیًت  بدازة الحؼوعقیام 

 وثؼبیق آلیات وات،ة لالطحماع لصوت اإلاظحفید

5-4-7 
غلی اإلاحبرغمنت و ػالغهم بدازة الحؼوع و  س آلیات للحواصل الفػا  امنثؼوی

 الخدمات اإلاقدمة مً الجمػٌة لجمیؼ شساثذ اإلاظحفیدیً
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

/ ال،وكمة 6

بت  والشفافٌة

 بدازة الحؼوع

6-4 

خوكمة طٌاطات 

اءات و حس 

بت بدازة  الحؼوع

الحؼوع 

االجمػٌة 

 وفسوغها

 االجمػٌة الحؼوعوطوح وشفافیة طیاطات و حساءات  6-4-1

 الحؼوع وال،وافصثؼبیق طیاطة ف  ثدقیق الػد  واإلاظاواة  6-4-2

 اإلاحؼوغمنوحود هظام واتع وفػا  لحظلم  6-4-3

 

 ت: وفٌما يحػلق ايحاثج ممازطات الحممب وال،وكمة ما يل
 جمػٌة.صلة اإغما  الذات ثنون الىؼاا الري جاؼٌ، الىحاثج  /1
 .يوحد ثقظٌم وثصيٌف وثدديث للىحاثج /2
 .اثجاهات بيجااٌة للىحاثجوحود  /3
 .حود ؤهداف مالثمة للىحاثج اإلاسحوةو  /4
 .وحود مقازهات مالثمة وايجااٌة للىحاثج /5
 .وحود ثوطٌذ إلاظببات الىحاثج /6
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

هحاثج ؤ/ 7

 اإلاوازد البشسیة

بت بدازة 

 الحؼوع

 1-ؤ7

مقايٍع زؤي 

 اإلاوازد البشسية

بت بدازة الحؼوع 

االجمػٌة 

 وفسوغها

 بت بدازة الحؼوع مػد  السطا الو ٌف  7-1-1

 فسص الحػلم والحدزی  داخل وخازج الجمػٌة 7-1-2

 بت بدازة الحؼوع الحمکمن واإلاشازکة 7-1-3

 بت بدازة الحؼوع الحقییم الػاد  لألداءت وثقدیس ألاداء اإلاحفوا  7-1-4

 بت بدازة الحؼوع الحؼوز والاطحقساز الو ٌف  7-1-5

 بت بدازة الحؼوعالفسص الو یفیة للػاملمن  7-1-6

 حؼوعبت بدازة ال الحػلم اإلاظحمسغلی الخشجیؼ  7-1-7

 بت بدازة الحؼوع ایئة الػمل 7-1-8

 بت بدازة الحؼوع اإلاسافق الجٌدة والخدمات 7-1-11

 بت بدازة الحؼوع شفافیة الحػامل وألاهظمةت و حساءات اإلاوازد البشسیة 7-1-13

 بت بدازة الحؼوع شفافیة القسازات اإلاحػلقة ااإلاوازد البشسیة 7-1-14

هحاثج ؤ/ 7

 د البشسیةاإلاواز 

بت بدازة 

 الحؼوع

 2-ؤ7

ماشسات ألاداء 
اإلاحػلقة ااإلاوازد 

بت بدازة  البشسية

الحؼوع 

االجمػٌة 

 وفسوغها

 بت بدازة الحؼوع ض الػاثد مً الحو یف  ؤلاهحاحیة(قیا 7-2-1

 بت بدازة الحؼوعخباهات آزاء الػاملمن مػد  الاطحجااة الط 7-2-2

 بت بدازة الحؼوع ثدقیق الىحاثج اإلاؼلوبة  فحدزی  هجاح اسامج ال 7-2-3

 بت بدازة الحؼوع فسا الحدظمن اإلاظحمسف  اإلاشازکة  7-2-4

 بت بدازة الحؼوع اسهامج اقتراخات اإلاو فمنف  زکة وظبة اإلاشا 7-2-5

 بت بدازة الحؼوعثقدیس حهود الػاملمن  7-2-6

 الحؼوعبت بدازة  مػدالت بهحاحیة اإلاو فمن 7-2-7

7-2-8 
ثکالیف الػمل: الحکالیف الخاصة ااألحوز   ألاحس ألاطاس يت البدالتت الحإمیىات الاححماغیات( 

 ت الحکالیف الىاثجة غً ثسل الػملثکلفة الاخحیاز والحػیمنت وثکالیف الحدزی 
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

هحاثج ب/ 7

 اإلاوازد البشسیة

بت بدازة 

 الحؼوع

 1-ب7

مقايٍع زؤي 

بت  اإلاحؼوغمن

بدازة الحؼوع 

االجمػٌة 

 وفسوغها

 مػد  السطا الحؼوعت 7-1-1

 فسص الحػلم والحدزی  داخل وخازج الجمػٌة 7-1-2

 للمحؼوغمن بت بدازة الحؼوع الحمکمن واإلاشازکة 7-1-3

 للمحؼوغمن بت بدازة الحؼوع لألداءت وثقدیس ألاداء اإلاحفوا  الحقییم الػاد  7-1-4

 للمحؼوغمن بت بدازة الحؼوع الحؼوعتالحؼوز والاطحقساز  7-1-5

 بت بدازة الحؼوع لمحؼوغمنلالفسص الو یفیة  7-1-6

 للمحؼوغمن بت بدازة الحؼوع الحػلم اإلاظحمسغلی الخشجیؼ  7-1-7

 محؼوغمن بت بدازة الحؼوعلل ایئة الػمل 7-1-8

 للمحؼوغمن بت بدازة الحؼوع ألامً والظالمة 7-1-9

 للمحؼوغمن بت بدازة الحؼوع اإلاسافق الجٌدة والخدمات 7-1-11

 للمحؼوغمن بت بدازة الحؼوع اإلانافأت وال،وافص 7-1-11
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 بدازة الحؼوعللمحؼوغمن بت  الحؼوعشفافیة الحػامل وألاهظمةت و حساءات  7-1-12

 للمحؼوغمن بت بدازة الحؼوع ااإلاحؼوغمنشفافیة القسازات اإلاحػلقة  7-1-13

 للمحؼوغمن بت بدازة الحؼوع مػد  السطا الحؼوعت 7-1-14

هحاثج ب/ 7

 اإلاوازد البشسیة

بت بدازة 

 الحؼوع

 2-ب7

ماشسات ألاداء 

اإلاحػلقة 

بت  ااإلاحؼوغمن

بدازة الحؼوع 

االجمػٌة 

 وفسوغها

 للمحؼوغمن بت بدازة الحؼوع الفسص الحؼوغٌة  ؤلاهحاحٌة(قیاض الػاثد مً  7-2-1

 للمحؼوغمن بت بدازة الحؼوع مػد  الاطحجااة الطخباهات آزاء اإلاحؼوغمن 7-2-2

 للمحؼوغمن بت بدازة الحؼوع ثدقیق الىحاثج اإلاؼلوبةف  هجاح اسامج الحدزی   7-2-3

 للمحؼوغمن بت بدازة الحؼوع ا الحدظمن اإلاظحمسفس ف  اإلاشازکة  7-2-4

 بت بدازة الحؼوع اإلاحؼوغمناسهامج اقتراخات ف  وظبة اإلاشازکة  7-2-5

 بت بدازة الحؼوع ثقدیس حهود اإلاحؼوغمن 7-2-6

 بت بدازة الحؼوع اإلاحؼوغمنمػدالت بهحاحیة  7-2-7

7-2-8 
( ثکلفة ثىقالتت اخحٌاحاتت ...وز  ثکالیف الػمل: الحکالیف الخاصة ااألح

 اإلاحؼوعالاخحیاز والحػیمنت وثکالیف الحدزی ت الحکالیف الىاثجة غً ثسل 

 بت بدازة الحؼوع اإلاحؼوغمنقیاض دوزان  7-2-9

 اإلاحؼوغمن بت بدازة الحؼوع قیاض مػدالت لیاب 7-2-11

 ت بدازة الحؼوعللمحؼوغمن ب قیاض مػدالت خوادذ و صااات الػمل 7-2-11

 للمحؼوغمن بت بدازة الحؼوع محوطؽ ؤیام ؤلاحاشات اإلاسطیة 7-2-12

 للمحؼوغمن بت بدازة الحؼوع الحظلمات 7-2-13

 للمحؼوغمن بت بدازة الحؼوع مػد  دوزان الػمل 7-2-14
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 ٌازاإلاػ السمص

/ هحاثج 8

بت  اإلاظحفٌديً

 بدازة الحؼوع

8-1 

قايٍع زؤي م

وزطا 

بت  اإلاظحفٌديً

بدازة الحؼوع 

االجمػٌة 

 وفسوغها

 بت بدازة الحؼوع مػد  السطا الػام 8-1-1

 بت بدازة الحؼوع حودة الخدمات 8-1-2

 بت بدازة الحؼوع طهولة الوصو  ب ی الخدمات 8-1-3

 بت بدازة الحؼوع ىیة لحقدیم الخدماتاإلادة الصم 8-1-4

 بت بدازة الحؼوع طلول وکفاءة الػاملمن ومقدم  الخدمة 8-1-5

 بت بدازة الحؼوع مدى الاطحجااة لؼل  اإلاظحفیدیً 8-1-6

 بت بدازة الحؼوع الخدماتف  مدى ؤلااداع والااحکاز  8-1-7

 بت بدازة الحؼوع اإلاسوهة 8-1-8

 بت بدازة الحؼوع لحواصلا 8-1-9

 بت بدازة الحؼوع شفافیة ووطوح ؤلاحساءات والحػلیمات للمظحفیدیً 8-1-11

 بت بدازة الحؼوع مػالجة شکاوى اإلاظحفیدیً 8-1-11

 بت بدازة الحؼوع ثقدیم الخدماتف  الػد  واإلاظاواة   8-1-12

 بت بدازة الحؼوع غدد اإلاظحفیدیً 1-2-8داء ماشسات ألا  2-8/ هحاثج 8
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 ٌازاإلاػ السمص

بت  اإلاظحفٌديً

 بدازة الحؼوع

اإلاحػلقة 

بت  ااإلاظحفٌديً

بدازة الحؼوع 

االجمػٌة 

 وفسوغها

 بت بدازة الحؼوع غدد الخدمات اإلاقدمة للمظحفیدیً 8-2-4

 بت بدازة الحؼوع وظبة الخدمات الجدیدة 8-2-5

 بدازة الحؼوعبت  مػد  الوقد الالشم لحقدیم الخدمات املخحلفة 8-2-6

 بت بدازة الحؼوع محوطؽ الصمً اإلاظحاسا إلاػالجة الشکوى  8-2-7

 بت بدازة الحؼوع ثقدیم الخدماتف  وظبة ألاخؼاء  8-2-8

 بت بدازة الحؼوع ثىوع شساثذ اإلاظحفیدیً 8-2-11

 بت بدازة الحؼوع غدد الاقتراخات اإلاقدمة مً اإلاظحفیدیً 8-2-11

 بت بدازة الحؼوع دد الاقتراخات اإلاؼااقةغ 8-2-12
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة هحاثج / 9

 الحؼوع
9-2 

الىحاثج 

بت  الخشاٌلٌة

 بدازة الحؼوع

 بت بدازة الحؼوع الوقد الالشم إلهجاش الػملیات السثیظیة 9-2-1

 بت بدازة الحؼوع ألاخؼاء  الجودة( وظبة 9-2-2

 بت بدازة الحؼوع مػد  الاطحجااة 9-2-3

 بت بدازة الحؼوع فػالیة ؤداء الػملیات 9-2-4

 بت بدازة الحؼوع الػملیات وؤلاحساءاتف  وظبة الحدظمن  9-2-5

 بت بدازة الحؼوع الػملیات املخحلفةف  ؤلااداع والااحکاز  9-2-6

 بت بدازة الحؼوع غدد الاقتراخات اإلاؼبقة 9-2-7

 بت بدازة الحؼوع غدد اإلاشازیؼ الجدیدة 9-2-8

 بت بدازة الحؼوع وظبة اإلاػامالت ؤلالکتروهیة 9-2-9

 بت بدازة الحؼوع غدد ؤلاغالهات واإلابادزات ؤلاغالمیة 9-2-11

 بت بدازة الحؼوع مػد  اإلاشازکات ؤلاغالمیة 9-2-11

بدازة هحاثج / 9

 الحؼوع
9-3 

هحاثج اإلاوازد 

بت  والشساكات

 بدازة الحؼوع

 بت بدازة الحؼوع غدد اإلاوزدیً 9-3-1

 بت بدازة الحؼوع وظبة اإلاوزدیً امل،لیمن 9-3-2

 بت بدازة الحؼوع غدد الشساکات 9-3-3

 بت بدازة الحؼوع ثکالیف اإلاوزدیً 9-3-4

 بت بدازة الحؼوع مؼ الشسکاء غدد الاححماغات 9-3-5

 بت بدازة الحؼوع غدد اإلابادزات هدو الشسکاء 9-3-6

 بت بدازة الحؼوع غدد الخدمات اإلاشترکة مؼ الشسکاء 9-3-7

 بت بدازة الحؼوع مػد  دوزان املخصون 9-3-8

 بت بدازة الحؼوع غدد اإلابادزات املجحمػیة 9-3-12

 بت بدازة الحؼوع ؤلایجاایة للمبادزات املجحمػیة قیاض آلاراز 9-3-13

بدازة هحاثج / 9

 الحؼوع
9-4 

هحاثج اإلاػلومات 

بت بدازة  واإلاػسفة

 بت بدازة الحؼوعغدد مصادز اإلاػلومات  9-4-1

 بت بدازة الحؼوع غدد ؤلاصدازات الدوزیة 9-4-2
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 بت بدازة الحؼوع طهولة الوصو  للمػلومات 3-4-9 الحؼوع

 بت بدازة الحؼوع دقة اإلاػلومات 9-4-4

 بت بدازة الحؼوع غدد اإلابادزات اإلاحػلقة ااإلاػلومات واإلاػسفة 9-4-5

 اةدازة الحؼوعاإلااثمسات واللقاءات الػلمیة ذات الػالقة ف  غدد اإلاشازکات  9-4-6

 

ا: فٌما يحػلق اماشسات ال،وكمة وفق مػٌاز  متمن(
ً
 رال 

املػياز 

 يالسئيس 

 املػياز الفسعي
 غىاصس الخميز )املمازشاث( السمز

 املػياز السمز

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-5 

بدازة  ثقازيس

 الحؼوع
 الخاصة اةدازة الحؼوع  الحقازيس الظىوية 1-5-1

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-7 

ؤوشؼة 

بدازة  وفػالٌات

 الحؼوع

 الحؼوع الخاصة اةدازة الترخٌص وممازطة ألاوشؼة 1-7-1

 الخاصة اةدازة الحؼوع ألاوشؼة والفػالٌات الدولٌة 1-7-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-8 

 ثنويً لجان

 بدازة الحؼوع

 الخاصة اةدازة الحؼوع المجان الداثمة 1-8-1

 الخاصة اةدازة الحؼوع المجان اإلااقحة 1-8-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-9 

 وراثق وسجالت

 عبدازة الحؼو 
 الخاصة اةدازة الحؼوع خفظ الوراثق والسجالت 1-9-1

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-1 

 لواثذ وؤهظمة

 بدازة الحؼوع
 الخاصة اةدازة الحؼوع وشس اللواثذ والظٌاطات اإلاػحمدة 2-1-2

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-2 

اٌاهات القاثممن 

 بدازة الحؼوعغل  

 والفسوعالحؼوع  الخاصة اةدازةؤلافصاح غً اٌاهات  2-2-3

 الخاصة اةدازة الحؼوعؤلافصاح غً الشوالس الو ٌفٌة  2-2-4

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-3 

بدازة اٌاهات 

 الحؼوع

 الخاصة اةدازة الحؼوع الحػامل مؼ الشناوى والاطحفظازات 2-3-2

 الخاصة اةدازة الحؼوع غملٌات قٌاض السطا ألص،اب الػالقة 2-3-3

 / الشفافٌة2

 وؤلافصاح
2-4 

ؤهداف وبسامج 

 بدازة الحؼوع

 الخاصة اةدازة الحؼوع وشس ألاهداف الاطتراثٌجٌة والخشاٌلٌة 2-4-1

 الخاصة اةدازة الحؼوعوشس ثقازيس ألاوشؼة والبرامج  2-4-2

2-4-3 
الخاصة اةدازة  وشس مبالغ اإلاظاغدات الىقدية والػٌيٌة وؤغداد اإلاظحفٌديً

 الحؼوع

2-4-4 
الخاصة اةدازة  ثبلٌغ اإلاظحفٌديً غً الظٌاطات واللواثذ غىد وشسها او ثدديثوا

 الحؼوع
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 الواحبات السثٍظة اإلاىوػة بورا القظم بت الخؼة الخشاٌلٌة الحاطػةقظم ألاوقاف: 
 
ً
 : فٌما يحػلق احدقٌق ااألهداف الاطتراثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:ؤوال

 12حغطيت وصبت  /15
ً
مً امليزاهيت الدشغيليت للجمػيت مً إًساداث ألاوقاف والاشدثمازاث.  % شىىيا

 (1)س

 مً اإلااشسات 
ً
ويحؼل  الػمل بت ثدقٌق هرا الهدف السثٍع خال  طىوات الخؼة الاطتراثٌجٌةت محاعػة غددا

 الاطتراثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:

 شسح اإلااشس اإلااشسات الاطتراثٌجٌة ت
 اإلاظألاودف خظ  الفترات

2121 2121 2122 2123 2124 

 (1-1 ض
وظبة ثإممن اإلامباهٌة الخشاٌلٌة 
لمجمػٌة وفسوغها مً بيسادات 

 ألاوقاف

خظاب بيسادات اوقاف 
الجمػٌة ومقازهألاوا 

 اةحما ت دخل الجمػٌة
5% 11% 6% 7% 11% 

 (2-1 ض
غدد دزاطات الاطخ ماز بت 

 الجمػٌة اإلافػلة

اغحماد الدزاطات والبدء 
  ألاولوية احفػٌلها خظ

 ومحاعػة ذلك.

4 
 دزاطات

ثفػٌل 
1  

ثفػٌل 
2  

ثفػٌل 
3  

ثفػٌل 
4  

 

 
ً
 : فٌما يحػلق اممازطات الحممب وال،وكمة ما يلت:  راهٌا

 لحؼبٌق اإلامازطة. مدددةمػحمدة و مىاجٌة وحود  /1

 الحدديث الدوزي للمىاجٌة. /2

 وشاملة لجمٌؼ بحساءات اإلامازطة. محناملةاإلاىاجٌة ثنون  /3

 .اهحظام وشمولٌةاجٌة اثؼبٌق اإلاى /4

 بطافة الشواهد لجمٌؼ ؤلاحساءات اإلاىفرة بت اإلاىاجٌة. /5
اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت قظم 

 ألاوقاف

1-1 

القادة كقدوة 

 خظىة للػاملمن

 بت قظم ألاوقاف

1-1-1 
مً  مفاهٌم ومبادت الػمل الخمري والايمان اإهمٌح، قظم ألاوقاف بني قادةث

 الجاه  الديني وؤلاوظاو 

 لألوقافة ٌم اإلااطظٌالالتبام والػمل االق 1-1-2

1-1-3 
مبدؤ الشوزى الثخاذ  وثؼبٌقت بت قظم ألاوقاف الػاملمنمؼ  ااإلاشازكةادة ٌالق

 القسازات

 ذلك بتالقدوة ال،ظىة  وثقديمت بت قظم ألاوقاف لػمل الحؼوعتا وجشجٌؼثبني  1-1-4

1-1-5 
غمل جػصش زوح الػمل  آلٌاتت وثبني اقظم ألاوقافالػمل الجماعت  جشجٌؼ

 الػاملمن ابنالجماعت 

 بت قظم ألاوقاف د مً قادة اإلاظحقبليحد حٌل وثؼويسبغداد  بتاإلاظاهمة  1-1-6

1-1-7 
الظسوف اإلاالثمة  وتوٌئةت والااحنازؤلااداع  غل  قظم ألاوقاف بت الػاملمن جشجٌؼ

 لرلك
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت قظم 

 ألاوقاف

1-2 

الحخؼٌؽ 

بت  الاطتراثٌ ت

 قظم ألاوقاف

1-2-1 
ة ٌم اإلااطظٌالق وثدديدة وزطالة الجمػٌةت يزئ  وصٌالةبغداد اإلاشازكة بت 

 الجمػٌة اهٌممف يحوافق امبادتن اما مللػامل

1-2-2 

 كافة وثدلٌلحمؼ  يشملاما  الاطتراثٌ ت الحخؼٌؽمفهوم  وثؼبٌقثبني 

لقظم  اإلاوقف  الحدلٌلوالخاصة ذات الػالقةت وغمل  الداخلٌةاإلاػلومات 

 الصمىٌةواإلادة  اإلاظاولٌاتت السثٍظٌةغوامل الىجاح  وثدديد وثؼويست ألاوقاف

 للحىفٌر

1-2-3 
والالشمة إلاواحهة املخاػس  البديلةلمخؼؽ  طتراثٌجٌةالا الخؼة  شمولٌة

 بت مجا  قظم ألاوقاف واإلاحامرات

1-2-4 
 لنافة الاطتراثٌجٌةوالخؼة  اإلااطظٌةم ٌوالسطالة والق السئية وجػمٌموشس 

 قظماإغما  ووشاػات الىٌمن اإلاػ كافة وكرلكت اقظم ألاوقاف الػاملمن

1-2-5 
ت و غداد الاطتراثٌجٌةالخؼة  ثىفٌرحػة ومحاعػة مسا آلٌة وثؼبٌق ثؼويس

 للمحاعػة وؤلاهجاش الدوزية الحقازيس

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت قظم 

 ألاوقاف

1-3 

الحواصل الفػا  

 مؼ كافة اإلاػىٌمن

 بت قظم ألاوقاف

1-3-1 
ن ٌماإلاػى كافةقىوات للحواصل الفػا  واإلاباشس واإلاىحظم مؼ  وثدديد ثؼويس

 قظم ألاوقافاإغما  

1-3-2 
 كافةومحؼلبات  اخحٌاحات وثدديدت الػمٌلالاطحماع لصوت  طٌاطةثبني 

 ومجحمؼ وشسكاء منومحبرغ ومظحفٌديً منمً غامل اقظم ألاوقافن ٌماإلاػى

1-3-3 
ذات الػالقة  والفػالٌات ٌةألاوشؼة املجحمػ بت قظم ألاوقافقادة  كةمشاز 

 الخمري االػمل 

1-3-4 

نت ٌماإلاػى كافةمػد  زطا  وقٌاضاطحؼالع السؤي  اطحبٌاهات وجشجٌؼثبني 

هرا  بتالالشمة  والوقاثٌة الحص،ٌدٌةهحاثجهات واثخاذ القسازات  غل والاػالع 

 الخصوص

1-3-5 
 واإلاظحفٌديً الػاملمن كافةالباب اإلافحوح مؼ  طٌاطة قظم ألاوقافقادة ثبني 

 القظممً خدمات 

1-3-6 
 الرهىٌةالصوزة  وثدظمن لحػصيصامبادزات فّػالة ومىحظمة  القٌادة ٌامق

 ن واملجحمؼٌملمجمػٌة امخحلف شساثذ اإلاػى

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت قظم 

 ألاوقاف

1-4 

مشازكة القادة 

بت ثؼويس 

وثدظمن الاهظمة 

ػات  والخشًس

بت والػملٌات 

 قظم ألاوقاف

1-4-1 
واإلاظاهدة  السثٍظٌة الػملٌات ثدديد بت ااإلاشازكة قافقظم ألاو قادة  قٌام

 غاوا اإلاظاولمن وثدديداالجمػٌةت 

1-4-2 

 الػملٌات لنافةاإلاظحمس  الحدظمن إلافاهٌم قظم ألاوقافقادة  وجشجٌؼثبني 

فسا الػمل  بتواإلاشازكة الشخصٌة االجمػٌةت  وؤلادازية الخشاٌلٌةوؤلاحساءات 

 املخصصة لهرا الاسض

1-4-3 

وال،قاثق الالشمة  وؤلاخصاثٌاتاإلاػلومات  كافة وثدلٌلالقادة اجمؼ  قٌام

ؤهظمة  غل اإلاقترخة  والحدظٍىات والحػديالتاثخاذ القسازات  بتللمظاغدة 

ػات  اإلاظحوى امل،لت والدو ت غل  الخمري الػمل  وجشًس
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

1-4-4 
إلااطس ي لکافة احؼویس ؤهظمة فػالة لقیاض ألاداء ا قظم ألاوقافقادة قیام 

 اسامج القظمقؼاغات 

1-4-5 

صیالة ف  المجان وفسا الػمل اإلاحخصصة ف   قظم ألاوقافقادة مشازکة 

مدوز غلی وثؼویس وثددیث ألاهظمة والخشسیػات املخحلفة ذات الػالقة والحإرمر 

 الاطحدامة

 ااألوقافة اإلاىظمات الوػىیة وؤلاقلیمیة والدولیة ذات الػالقف  اإلاشازکة  1-4-6

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت قظم 

 ألاوقاف

1-5 

ثبني ووشس رقافة 

الجودة والحممب 

 بت قظم ألاوقاف

1-5-1 
اإلالحقیات واإلااثمسات والدوزات الحدزیبیة ف   قظم ألاوقافقادة مشازکة 

بف  اإلاحخصصة   مجا  الجودة والحممُّ

1-5-2 

ب  لکافة قظم ألاوقافقادة جشجیؼ  مشازیؼ وبسامج الجودة وثدقیق الحممُّ

هره ف  ت وثقدیس الػاملمن مً ؤفساد وفسا غمل اإلاشازکمن القظماإلااطس ي داخل 

 البرامج

1-5-3 

اخبني وثؼبیق مفهوم الحقییم الراج  للحممب  قظم ألاوقافقادة قیام ومبادزة 

ییم لحؼویس ت وبصفة مىحظمةت والاطحفادة مً هحاثج الحقالقظماإلااطس ي داخل 

 القظموثدظمن ؤغما  وهحاثج 

1-5-4 
دزاطة غلی کافة قسازاتوا الخشایلیة وؤلادازیة اىاًء  قظم ألاوقافقادة اثخاذ 

 وثدلیل الىحاثج املخحلفة اإلاحدققةت وکرلك الحوقػات والحيباات اإلاظحقبلیة

1-5-5 
وحواثص الجودة اسامج ف   القظموجشجیػها إلاشازکة  قظم ألاوقافقادة مبادزة 

 
ً
 ودولیا

ً
ب مدلیا  والحممُّ

1-5-6 
ف  اخشجیؼ وشس وثباد  ؤفظل اإلامازطات والحؼبیقات  قظم ألاوقافقادة قیام 

  اسامج قظم ألاوقاف
ً
 ودولیا

ً
 مؼ الجهات اإلامارلة مدلیا

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت قظم 

 ألاوقاف

1-6 

بدازة املخاػس 

 وبسامج الحاٌمر

 قظم ألاوقافبت 

1-6-1 
بدازة اسامج وفػالیات الحایمر ف   قظم ألاوقافقادة لاإلاشازکة الشخصیة 

 املخحلفة داخل الجمػٌة

1-6-2 
غلی اصفة دوزیة اىاًء  لقظم ألاوقافدزاطة وثددید اسامج الحایمر اإلاؼلوبة 

 القظمغلی هحاثج ثدلیل الػوامل الداخلیة والخازحیة اإلاارسة 

1-6-3 

ویس آلیات غمل وات،ة ومدددة إلدازة الحایمرت وثقلیص اإلاقاومة لهره ثؼ

ثدقیق ألاهداف اإلاسحوة مً اسامج ف  البرامجت وطمان مشازکة کافة اإلاػىیمن 

 بت مدوز الاطحدامة الحایمر املخحلفة

1-6-4 
 وثؼويست قظم ألاوقافؤغما  ووشاػات غلی کافة املخاػس امل،حملة  ثدديد

 داثل الالشمة إلاواحهة هره املخاػسال،لو  والب
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية
2-1 

ثخؼٌؽ وثإممن 

اخحٌاحات 
2-1-1 

بت قظم  ساءات والخؼؽ الخاصة االػاملمنوطؼ وثؼویس الظیاطات وؤلاح

 ألاوقاف
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بت قظم 

 ألاوقاف

الجمػٌة مً 

 اإلاوازد البشسية

 بت قظم ألاوقاف

2-1-2 
زبؽ خؼؽ اإلاوازد البشسیة االظیاطات والاطتراثیجیات والهیکل الحىظیمي 

 لقظم ألاوقافوالػملیات السثیظیة 

2-1-3 
مً  قظم ألاوقافثددید الو اثف وثصمیمها وثوصیفهات وثخؼیؽ اخحیاحات 

 القوى الػاملة

2-1-4 
غملیة الحو یفت و یجاد الکوادز والؼاقات البشسیة الالشمة لحقدیم  بدازة

 اقظم ألاوقافالخدمات وألاغما  املخحلفة 

 بت قظم ألاوقاف بدازة اسهامج الحدزج والحػاق  الو یف  للموازد البشسیة 2-1-5

 قظم ألاوقافثؼویس طیاطات واطتراثیجیات ف  بشسال الػاملمن  2-1-6

2-1-7 
غمل مظوخات دوزیة لقیاض زطا الػاملمنت والاطحفادة مً الىحاثج لحؼویس 

 اقظم ألاوقافطیاطات وخدمات اإلاوازد البشسیة 

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت قظم 

 ألاوقاف

2-2 

منافإة الػاملمن 

بت  وجػويظهم

 قظم ألاوقاف

 اقظم ألاوقافبحساء ثقییم غلمي وماو ت للو اثف املخحلفة  2-2-1

 احددید اإلاصایا التي ثمىدها للػاملمن؟ قظم ألاوقافقوم يکیف  2-2-2

 بت القظم  شفاف( ثؼبیق هظام لػمل ثقییم دوزي ألداء الػاملمن 2-2-5

 قظم ألاوقافمساحػة وثددیث ؤهداف ألافساد واملجموغاتت وزبؼها اإهداف  2-2-7

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت قظم 

 ألاوقاف

2-3 

ثؼويس وثدزي  

بت قظم  الػاملمن

 ألاوقاف

 ؟االقظماحددید وثصيیف مهازات وقدزات الػاملمن  قظم ألاوقافقوم يکیف  2-3-1

 احددید الاخحیاحات الحدزیبیة للػاملمن؟ قظم ألاوقافقوم يکیف  2-3-2

2-3-3 
ؼلبات امح قظم ألاوقافبکظاب الػاملمن اإلاػسفة واإلاهازات الالشمة لسبؽ ؤوشؼة 

 القظماإلاظحفیدیً وؤغما  

2-3-4 
هؼاا ألافساد واملجموغات وؤلادازة وثؼویس غلی بیجاد وثىمیة فسص الحػلم 

 بت محؼلبات ؤغما  القظم مهازات فسا الػمل

 الػاملمن؟غلی اقیاض فاغلیة وؤرس الحدزی   قظم ألاوقافقوم يکیف  2-3-5

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت قظم 

 وقافألا 

2-4 

ثمتمن الػاملمن 

ومشازكألاوم 

وثوفمر اٍئة غمل 

بت قظم  مىاطبة

 ألاوقاف

2-4-1 
غملیات الحدظمن ف  اخشجیؼ الػاملمنت و شساکهم  قظم ألاوقافقوم يکیف 

 اإلاظحمس للػملیات والخدمات؟

2-4-2 
کیف یحم ثفویع الصالخیات الکافیة لحمکمن الػاملمن مً القیام احلبیة 

 ظحفیدیً؟اخحیاحات اإلا

2-4-4 
الحػامل مؼ الػاملمنت والحػسیف ف  محاعػة قواهمن الػمل ومحؼلباتوات والشفافیة 

 ت و ثاخة الفسصة لمجمیؼ لالػالع غلاواقظم ألاوقافاإهظمة وطیاطات 

2-4-5 
اقتراخاتومت ومػالجة الشکاوي والحظلمات  ب  الحواصل مؼ الػاملمنت والاطحماع 

 اإلاحػلقة بوم
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

/ بدازة 3

وثىمیة اإلاوازد 
3-2 

ثىمٌة اإلاوازد 

 اإلاالٌة والحبرغات
3-2-1 

وشؼة وثدقیق ثىمیة اإلاوازد اإلاالیة الکافیة لحاؼیة اإلاواشهة الالشمة لحىفیر ألا

 ؤهداف الجمػٌة.



 مامرسات التميز والحوكمة –م( 2022هـ )1443/1444الخطة التشغيلية التاسعة 

 212مً  98الصفدت 

 

اإلاالیة 

بت  وألاوقاف

 قظم ألاوقاف

 بت قظم ألاوقاف

3-2-2 

حمؼ الحبرغات اإلاحوافقة مؼ القواهمن الصادزة مً الجهات ف  الوطاثل اإلاحبػة 

السطمیة اإلاػىیة ارلكت مؼ ثوطیذ ؤوشؼة الجمػٌة ومصازف هره الحبرغاتت 

وکیفیة مساغاة وثدقیق الشسوغ التي یؼلبوا اإلاحبرع غىد قیام، االحبرعت وال،سص 

 دم اطحخدام ایاهات اإلاحبرغمن أللسض آخس دون بذن مظبق ماومغغلی 

3-2-3 
اطحخدام وطاثل اثصا  محػددة ومىاطبة للحواصل مؼ اإلااهدمن والجهات 

 السطمیة ثوتع ؤلاهجاشات وألاوشؼة التي قامد بوا الجمػٌة اما یػصش رقألاوم بوا

3-2-4 

ذلك زفؼ وظبة الاطحاال  ف  وطؼ ماشسات ؤداء ثخحص اخىمیة اإلاوازدت اما 

اسامج وؤوشؼة الجمػٌة الخمریةت غلی للموازد وثىمٌألاوا مقاال ما یحم صسف، 

 اإلامارلة الجمػٌاتومقازهة هره اإلااشسات مؼ 

3-2-5 
ثوفمر قىوات محػددة ومحجددة و اداغیة ثمکً اإلاحبرغمن واإلااهدمن امخحلف 

 لقظمل شساثدهم مً ثقدیم الحبرغات اإلاالیة والػیيیة

3-2-7 
ثؼویس اسامج خاصة لحػصیص الػالقة وثدقیق الاطحفادة القصوى مً ؤلامکاهیات 

 اإلاحاخة مً قبل اإلااطظات اإلاالیة اإلااهدة لمجمػٌة الخمریة
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

/ بدازة 3

وثىمیة اإلاوازد 

اإلاالیة 

بت  وألاوقاف

 قظم ألاوقاف

3-3 
بت  بدازة ألاوقاف

 قظم ألاوقاف

3-3-1 
وشس رقافة الوقف ؤلاطالم  اإهواغ، املخحلفة اما یدغم الحوحهات الاطتراثیجیة 

 الجمػٌةف  

 اطحقؼاب اإلاحبرغمن ااألوقاف 3-3-2

3-3-3 
الجهات ثصيیف وثددید ؤهواع الوقف وجسجیل،ت ومساغاة القواهمن الصادزة مً 

 السطمیة امل،لیة اإلاػىیة ارلك

3-3-4 

ثؼویس الػملیات والظیاطات وماشسات ألاداء الالشمة إلدازة ألاوقاف افػالیة 

هره ألاوقاف لحکون غلی لظمان شیادة ؤلایساداتت والصیاهة الدوزیة للمدافظة 

 مصدز دخل داثم لمجمػٌة

3-3-5 
رم ثؼویس البرامج الالشمة إلدازة هره  دزاطة املخاػس اإلاحػلقة ااألوقافت ومً

 حمیؼ اإلاظحویاتغلی املخاػس 

 ثؼویس هظام إلدازة وراثق ألاوقافت وخفظها وثددیثوا اصفة دوزیة 3-3-6
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

 افقظم ألاوق

4-1 
 بدازة الشساكات

 بت قظم ألاوقاف

4-1-1 

ثددید الشسکاء السثیظیمن وثصيیفهمت ومً رم ثإطیع الشساکات لحدقیق 

ؤقص ی فاثدة ماوات وشیادة القیمة اإلاظافة لهره الشساکات وبما یخدم الظیاطات 

 اقظم ألاوقافوالاطتراثیجیات الخاصة 

4-1-2 
ف  اإلاػلومات مؼ الشسکاء؛ مما یظاغد ف  ت واإلاشازکة ف ثإطیع الحکامل ال قا

 بیجاد ااحکازات وؤفکاز باداغیة وثفػیلها مً خال  الشساکات

4-1-3 
الػمل اإلاشترل لحدظمن الػملیاتت وثدقیق القیمة ف  ثدقیق الاوسجام 

ؤطاض غلی اإلاظافة عظلظلة اإلاحػاملمن واإلاوزدیً؛ بودف مظاغفة الػاثد 
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 إلاحباد  مؼ الشسکاءالشساکاتت ودغم الحؼویس ا

4-1-4 

ثقدیم الخدماتت وثقلیص ف  بودف الحکامل  فسوع الجمػٌةالحػاون مؼ 

اإلاوازد اإلاحاخة لصیادة الؼاقة الاطخیػاایةت ف  الاشدواحیةت وثدقیق اإلاشازکة 

 القظموثدقیق ؤهداف 

4-1-5 
ؼ و  ثؼویس ؼ للحػاون وجػصیص الشساکة م االقظم بسامج خاصةوبىاء مشاًز

 الػمل الخمري ف  اإلااطظات اإلااهدة 

 مؼ فئات الشسکاء املخحلفة القظمف  هقل وثباد  الحجازب وؤفظل اإلامازطات  4-1-6

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

 قظم ألاوقاف

4-3 
بت  الحقىٌةبدازة 

 قظم ألاوقاف

4-3-1 
اطات ثددید الحقىیات البدیلة والىاشئةت وثقییم اطحخدامها؛ لدغم الظی

 واملجحمؼ القظمغلی والاطتراثیجیاتت وکرلك ثإرمرها 

4-3-2 
؛ لظمان ثوافقها وثکاملهات وکرلك ثددیث االقظمبدازة اإلاىظومة الحقىیة 

 الحقىیات اإلاحقادمة

4-3-3 
ثدقیق الاطحخدام ألام ل للحقىیاتت وقیاض مدى الاطحاال  لوطاثل الحقىیة 

 بت قظم ألاوقاف ال،الیة

 القظماطحخدام ثقىیة اإلاػلومات والاثصا  لحدظمن ؤداء  4-3-4

 االقظماطحخدام الحقىیة إلاظاهدة مبادزات الحدظمن للػملیات  4-3-5

 اخحیاز واطحخدام الحقىیات ؤلااداغیة والصدیقة للبیئة 4-3-6
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 إلاػٌازا السمص

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

 قظم ألاوقاف

5-1 

ثدديد و دازة 

قظم الػملٌات ا

 ألاوقاف

5-1-1 
قظم ثددید الػملیات السثیظیة والفسغیة وبما یحوافق ویدقق طیاطة وؤهداف 

 ألاوقاف

 اقظم ألاوقافثددید اإلاظاولمن غً الػملیات املخحلفة  5-1-2

5-1-3 
 فة ؤلاحساءات والحفاصیل اإلاحػلقة االػملیات السثیظیة والفسغیةزطم وثوریق کا

 بت مدوز الاطحدامة

5-1-4 
ثؼبیق ؤهظمة ذات مواصفات قیاطیة محػازف غلاوا إلدازة الجودة االجمػٌةت 

  الدلٌل ؤلاحساج  لقظم ألاوقاف( 9111م ل: هظام بدازة الجودة ؤیصو 

 بت القظم للػملیات املخحلفةثؼویس مقاییع وماشسات ؤداء  5-1-5

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

 قظم ألاوقاف

5-2 

ثصمٌم وثؼويس 

خدمات 

بت  اإلاظحفٌديً

 قظم ألاوقاف

 مً القظم ثددید وثصيیف الخدمات التي ثقدمها الجمػٌة لکافة اإلاظحفیدیً 5-2-1

 لهم ااطحؼالع زؤي اإلاظحفیدیً خو  الخدمات اإلاقدمة القظمقیام  5-2-2

5-2-3 
ثؼبیق مىاجیات وآلیات مىحظمة لحصمیم الخدماتت وثقدیمها للمظحفیدیً 

 اؼسا وؤطالی  ااحکازیة ومحؼوزة

 االحػسیف وؤلاغالن غً الخدمات التي ثقدمها للمظحفیدیً قظم ألاوقافقیام  5-2-4

بدازة / 5

الػملیات 
5-3 

الحدظمن 

اإلاظحمس 
5-3-1 

هحاثج غلی احددید ؤولویات الحدظمن للػملیات والخدمات اىاًء  القظمقیام 

 ماشسات ألاداء املخحلفة وهحاثج اطحؼالغات السؤي اإلاحػلقة ااإلاظحفیدیً
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 إلاػٌازا السمص

بت  والخدمات

 قظم ألاوقاف

ٌات للػمل

بت  والخدمات

 قظم ألاوقاف

5-3-2 
ثؼبیق مىاجیة مىحظمة للحدظمن اإلاظحمس لکافة الػملیات والخدمات وبمشازکة 

 االقظم الػاملمن

5-3-3 
االشسح وثوطیذ الحدظیىات الجدیدة لکافة الػاملمن  قظم ألاوقافقیام 

 واإلاظحفیدیً

5-3-4 
اقیاض وثقییم الىحاثج اإلاحدققة مً مشازیؼ الحدظمن  قظم ألاوقافقیام 

 اإلاظحمس لػملیاتوا وخدماتوا

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

 قظم ألاوقاف

5-4 

بدازة وجػصيص 

غالقات اإلاحبرغمن 

بت  واإلاظحفٌديً

 قظم ألاوقاف

 احددید وثصيیف اإلاحبرغمن کإخد ؤهم شساثذ اإلاحػاملمن مػها قظم ألاوقافقیام  5-4-1

 قظم ألاوقافثددید وثصيیف اإلاظحفیدیً مً خدمات  5-4-2

 احددید محؼلبات واخحیاحات کافة شساثذ اإلاظحفیدیً قظم ألاوقافقیام  5-4-3

 بت مجا  القظم اىاء قاغدة مػلومات محکاملة غً کافة اإلاظحفیدیً واإلاحبرغمن 5-4-4

5-4-5 
االحواصل الدوزي ااإلاحبرغمن واإلاظحفیدیًت وجػصیص الػالقة  قظم ألاوقافقیام 

 غلی مسثیاتوم ومقترخاتوم مػهمت وال،صو  

5-4-6 
کاوي اإلاظحفیدیًت احؼویس هظام الاقتراخاتت ومػالجة ش قظم ألاوقافقیام 

 وثؼبیق آلیات وات،ة لالطحماع لصوت اإلاظحفید

5-4-7 
غلی ت و ػالغهم اإلاحبرغمنقظم ألاوقاف و  ثؼویس آلیات للحواصل الفػا  امن

 الخدمات اإلاقدمة مً الجمػٌة لجمیؼ شساثذ اإلاظحفیدیً
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز مصالس 

/ ال،وكمة 6

بت  والشفافٌة

 قظم ألاوقاف

6-2 

خوكمة 

الظٌاطات 

وؤلاحساءات 

بت قظم  اإلاالٌة

 ألاوقاف

 لألوقاف مدى وحود ؤهظمة وطیاطات مالیة مورقة وذات مسحػیة قاهوهیة 6-2-1

 لألوقاف وحود ثقازیس وثدلیالت دوزیة مورقة وشفافة 6-2-2

 ألوقافلهدایا والهبات للػاملمن ااة آللیة قبو  اوحود طیاطات وات، 6-2-3

6-2-4 
اثباع ألاهظمة والخشسیػات السطمیة اإلاحػلقة االحبرغات وؤوح، الصسف اإلاا ت 

 بت ألاوقاف املخحلفة

 
 وفٌما يحػلق ايحاثج ممازطات الحممب وال،وكمة ما يلت: 

 جمػٌة.صلة اإغما  الذات ثنون الىؼاا الري جاؼٌ، الىحاثج  /1
 .يوحد ثقظٌم وثصيٌف وثدديث للىحاثج /2
 .اثجاهات بيجااٌة للىحاثجوحود  /3
 .حود ؤهداف مالثمة للىحاثج اإلاسحوةو  /4
 .وحود مقازهات مالثمة وايجااٌة للىحاثج /5
 .وحود ثوطٌذ إلاظببات الىحاثج /6

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 هحاثجؤ/ 7

 اإلاوازد البشسیة

بت قظم 

 ألاوقاف

 1-ؤ7

مقايٍع زؤي 

 اإلاوازد البشسية

 بت قظم ألاوقاف

 مػد  السطا الو ٌف  بت قظم ألاوقاف 7-1-1

  فسص الحػلم والحدزی  داخل وخازج الجمػٌة 7-1-2

 بت قظم ألاوقاف الحمکمن واإلاشازکة 7-1-3

 بت قظم ألاوقاف اء اإلاحفوا الحقییم الػاد  لألداءت وثقدیس ألاد 7-1-4

 بت قظم ألاوقاف الحؼوز والاطحقساز الو ٌف  7-1-5

 بت قظم ألاوقافالفسص الو یفیة للػاملمن  7-1-6

 بت قظم ألاوقاف الحػلم اإلاظحمسغلی الخشجیؼ  7-1-7

 بت قظم ألاوقاف ایئة الػمل 7-1-8

 ألاوقافبت قظم  اإلاسافق الجٌدة والخدمات 7-1-11

 بت قظم ألاوقاف شفافیة الحػامل وألاهظمةت و حساءات اإلاوازد البشسیة 7-1-13

 بت قظم ألاوقاف شفافیة القسازات اإلاحػلقة ااإلاوازد البشسیة 7-1-14

هحاثج ؤ/ 7

 اإلاوازد البشسیة

بت قظم 

 ألاوقاف

 2-ؤ7

ماشسات ألاداء 
اإلاحػلقة ااإلاوازد 

بت قظم  البشسية

 ألاوقاف

 بت قظم ألاوقاف ض الػاثد مً الحو یف  ؤلاهحاحیة(قیا 7-2-1

 بت قظم ألاوقافخباهات آزاء الػاملمن مػد  الاطحجااة الط 7-2-2

 بت قظم ألاوقاف ثدقیق الىحاثج اإلاؼلوبةف  حدزی  هجاح اسامج ال 7-2-3

 بت قظم ألاوقاف فسا الحدظمن اإلاظحمسف  اإلاشازکة  7-2-4

 بت قظم ألاوقاف اسهامج اقتراخات اإلاو فمنف  زکة ظبة اإلاشاو 7-2-5

 بت قظم ألاوقافثقدیس حهود الػاملمن  7-2-6

 بت قظم ألاوقاف مػدالت بهحاحیة اإلاو فمن 7-2-7
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

/ هحاثج 8

بت  اإلاظحفٌديً

 قظم ألاوقاف

8-1 

قايٍع زؤي م

وزطا 

بت  اإلاظحفٌديً

 قظم ألاوقاف

 بت قظم ألاوقاف مػد  السطا الػام 8-1-1

 بت قظم ألاوقاف حودة الخدمات 8-1-2

 بت قظم ألاوقاف طهولة الوصو  ب ی الخدمات 8-1-3

 بت قظم ألاوقاف اإلادة الصمىیة لحقدیم الخدمات 8-1-4

 بت قظم ألاوقاف اءة الػاملمن ومقدم  الخدمةطلول وکف 8-1-5

 بت قظم ألاوقاف مدى الاطحجااة لؼل  اإلاظحفیدیً 8-1-6

 بت قظم ألاوقاف  الخدماتف  مدى ؤلااداع والااحکاز  8-1-7

 بت قظم ألاوقاف اإلاسوهة 8-1-8

 بت قظم ألاوقاف الحواصل 8-1-9

 بت قظم ألاوقاف والحػلیمات للمظحفیدیًشفافیة ووطوح ؤلاحساءات  8-1-11

 بت قظم ألاوقاف مػالجة شکاوى اإلاظحفیدیً 8-1-11

 بت قظم ألاوقاف ثقدیم الخدماتف  الػد  واإلاظاواة   8-1-12

 بت قظم ألاوقاف ًغدد اإلاظحفیدی 1-2-8ماشسات ألاداء  2-8/ هحاثج 8
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بت  اإلاظحفٌديً

 قظم ألاوقاف

اإلاحػلقة 

بت  ااإلاظحفٌديً

 قظم ألاوقاف

 بت قظم ألاوقاف غدد اإلاحبرغمن 8-2-2

 بت قظم ألاوقاف غدد الخدمات اإلاقدمة للمظحفیدیً 8-2-4

 بت قظم ألاوقاف وظبة الخدمات الجدیدة 8-2-5

 بت قظم ألاوقاف مػد  الوقد الالشم لحقدیم الخدمات املخحلفة 8-2-6

 بت قظم ألاوقاف إلاػالجة الشکوى محوطؽ الصمً اإلاظحاسا  8-2-7

 بت قظم ألاوقاف ثقدیم الخدماتف  وظبة ألاخؼاء  8-2-8

 بت قظم ألاوقاف حجم الحبرغاتف  مػدالت الىمو  8-2-9

 بت قظم ألاوقاف ثىوع شساثذ اإلاظحفیدیً 8-2-11

 بت قظم ألاوقاف غدد الاقتراخات اإلاقدمة مً اإلاظحفیدیً 8-2-11

 بت قظم ألاوقاف غدد الاقتراخات اإلاؼااقة 8-2-12
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

قظم هخائج / 9

 ألاوقاف
9-1 

بت  الىخائج املاليت

 قظم ألاوقاف

 لألوقافؤلایسادات الظىویة  9-1-1

 لألوقافاإلاصسوفات الظىویة  9-1-2

 لألوقاف وظبة الحبرغات مً ؤلایسادات 9-1-3

 لألوقاف وظبة الحبرغات الداثمة/ اإلاىقؼػة 9-1-4

 لألوقاف غدد اإلاحبرغمن 9-1-5

 لألوقاف محوطؽ الحبرغات لکل محبرع 9-1-6

 لألوقاف الاطخ مازغلی الػاثد  9-1-7

 لألوقاف الىفقاتف  حجم الترشید  9-1-8

 لألوقاف جموع الحبرغات/ مجموع اإلاصسوفات( م ظبة فػالیة الحبرغاتو 9-1-9

 / الحبرغات اإلاػلىة وظبة الحبرغات امل،صلة 9-1-11
ً
 لألوقاف فػلیا

 لألوقاف الالتبام ااإلاواشهة 9-1-11

 غدد ألاوقاف 9-1-12

 حجم الدخل مً ألاوقاف 9-1-13

 یساداتوظبة دخل ألاوقاف ب ی ؤلا  9-1-14

قظم هحاثج / 9

 ألاوقاف
9-2 

الىحاثج 

بت  الخشاٌلٌة

 قظم ألاوقاف

 بت قظم ألاوقاف الوقد الالشم إلهجاش الػملیات السثیظیة 9-2-1

 بت قظم ألاوقاف وظبة ألاخؼاء  الجودة( 9-2-2

 بت قظم ألاوقاف مػد  الاطحجااة 9-2-3

 افبت قظم ألاوق فػالیة ؤداء الػملیات 9-2-4

 بت قظم ألاوقاف الػملیات وؤلاحساءاتف  وظبة الحدظمن  9-2-5

 بت قظم ألاوقاف الػملیات املخحلفةف  ؤلااداع والااحکاز  9-2-6

 بت قظم ألاوقاف غدد الاقتراخات اإلاؼبقة 9-2-7

 بت قظم ألاوقاف غدد اإلاشازیؼ الجدیدة 9-2-8
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 بت قظم ألاوقاف یةوظبة اإلاػامالت ؤلالکتروه 9-2-9

 بت قظم ألاوقاف غدد ؤلاغالهات واإلابادزات ؤلاغالمیة 9-2-11

 بت قظم ألاوقاف مػد  اإلاشازکات ؤلاغالمیة 9-2-11

قظم هحاثج / 9

 ألاوقاف
9-3 

هحاثج اإلاوازد 

بت  والشساكات

 قظم ألاوقاف

 بت قظم ألاوقاف غدد اإلاوزدیً 9-3-1

 بت قظم ألاوقاف ،لیمنوظبة اإلاوزدیً امل 9-3-2

 بت قظم ألاوقاف غدد الشساکات 9-3-3

 بت قظم ألاوقاف ثکالیف اإلاوزدیً 9-3-4

 بت قظم ألاوقاف غدد الاححماغات مؼ الشسکاء 9-3-5

 بت قظم ألاوقاف غدد اإلابادزات هدو الشسکاء 9-3-6

 افبت قظم ألاوق غدد الخدمات اإلاشترکة مؼ الشسکاء 9-3-7

 بت قظم ألاوقاف مػد  دوزان املخصون 9-3-8

 بت قظم ألاوقاف ثکالیف الصیاهة 9-3-9

 بت قظم ألاوقاف کفاءة اطحاال  اإلاسافق/ ألاحهصة 9-3-11

 بت قظم ألاوقاف غدد اإلابادزات املجحمػیة 9-3-12

 وقافبت قظم ألا  قیاض آلاراز ؤلایجاایة للمبادزات املجحمػیة 9-3-13

قظم هحاثج / 9

 ألاوقاف
9-4 

هحاثج اإلاػلومات 

ة بت قظم سفواإلاػ

 ألاوقاف

 قظم ألاوقافلغدد مصادز اإلاػلومات  9-4-1

 بت قظم ألاوقاف غدد ؤلاصدازات الدوزیة 9-4-2

 بت قظم ألاوقاف طهولة الوصو  للمػلومات 9-4-3

 بت قظم ألاوقاف دقة اإلاػلومات 9-4-4

 بت قظم ألاوقاف دد اإلابادزات اإلاحػلقة ااإلاػلومات واإلاػسفةغ 9-4-5

 ااألوقافاإلااثمسات واللقاءات الػلمیة ذات الػالقة ف  غدد اإلاشازکات  9-4-6

 
ا: فٌما يحػلق اماشسات ال،وكمة وفق مػٌاز  متمن(

ً
 رال 

املػياز 

 السئيس ي

 املػياز الفسعي
 غىاصس الخميز )املمازشاث( السمز

 املػياز السمز

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-5 

قظم  ثقازيس

 ألاوقاف
 الخاصة اقظم ألاوقاف الحقازيس الظىوية 1-5-1

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-7 

ؤوشؼة 

قظم  وفػالٌات

 ألاوقاف

 الخاصة اقظم ألاوقاف الترخٌص وممازطة ألاوشؼة 1-7-1

 وقافالخاصة اقظم ألا  ألاوشؼة والفػالٌات الدولٌة 1-7-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-8 

 لجانثنويً 

 قظم ألاوقاف

 الخاصة اقظم ألاوقاف المجان الداثمة 1-8-1

 الخاصة اقظم ألاوقاف المجان اإلااقحة 1-8-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-9 

 وراثق وسجالت

 قظم ألاوقاف
 الخاصة اقظم ألاوقاف خفظ الوراثق والسجالت 1-9-1
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املػياز 

 السئيس ي

 املػياز الفسعي
 غىاصس الخميز )املمازشاث( السمز

 املػياز السمز

الالتبام / 1

 مح ا والا 
1-11 

ؤلايسادات 

واإلاصسوفات 

بت قظم  والحملك

 ألاوقاف

 الخاصة اقظم ألاوقاف موافقة الجمػٌة الػمومٌة غل  الحملك 1-11-3

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-1 

 لواثذ وؤهظمة

 قظم ألاوقاف
 الخاصة اقظم ألاوقاف وشس اللواثذ والظٌاطات اإلاػحمدة 2-1-2

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-2 

ات القاثممن اٌاه

قظم غل  

 ألاوقاف

 والفسوع قظم ألاوقافؤلافصاح غً اٌاهات  2-2-3

 الخاصة اقظم ألاوقافؤلافصاح غً الشوالس الو ٌفٌة  2-2-4

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-3 

قظم اٌاهات 

 ألاوقاف

 الخاصة اقظم ألاوقاف الحػامل مؼ الشناوى والاطحفظازات 2-3-2

 الخاصة اقظم ألاوقاف لسطا ألص،اب الػالقةغملٌات قٌاض ا 2-3-3

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-4 

ؤهداف وبسامج 

 قظم ألاوقاف

 الخاصة اقظم ألاوقاف وشس ألاهداف الاطتراثٌجٌة والخشاٌلٌة 2-4-1

 الخاصة اقظم ألاوقافوشس ثقازيس ألاوشؼة والبرامج  2-4-2

2-4-3 
الخاصة اقظم  ة وؤغداد اإلاظحفٌديًوشس مبالغ اإلاظاغدات الىقدية والػٌيٌ

 ألاوقاف

2-4-4 
الخاصة اقظم  ثبلٌغ اإلاظحفٌديً غً الظٌاطات واللواثذ غىد وشسها او ثدديثوا

 ألاوقاف
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 بت الخؼة الخشاٌلٌة الحاطػة ه ؤلادازة الواحبات السثٍظة اإلاىوػة بور: مشسوع مصىؼ اإلاٌاه
 
ً
 طتراثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:: فٌما يحػلق احدقٌق ااألهداف الا ؤوال

 (2)س % مً أزباح البيؼ والدشغيل.75اشخػادة زأس مال مشسوع مصىؼ املياه بيصبت  /16

 مً اإلااشسات ثدقٌق هرا الهدف السثٍع خال  طىوات الخؼة الاطتراثٌجٌةالػمل بت ويحؼل  
ً
ت محاعػة غددا

 الاطتراثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:

 شسح اإلااشس اإلااشسات الاطتراثٌجٌة ت
 اإلاظألاودف خظ  الفترات

2121 2121 2122 2123 2124 

 (1-2 ض
وظبة ثدقٌق ؤزباح مصىؼ 
اإلاٌاه خال  الظىة اإلاالٌة 

 م(2122 

خظاب ؤزباح مصىؼ 
اإلاٌاه عػد خظم 
اإلامباهٌة الظىوية 
 الخشاٌلٌة للمصىؼ

ملٌون 
 زيا 

ملٌون 
 زيا 

251,111 
 زيا 

511,111 
 زيا 

ملٌون 
 زيا 

 

 راهٌ
ً
 : فٌما يحػلق اممازطات الحممب وال،وكمة ما يلت:  ا

 لحؼبٌق اإلامازطة. مدددةمػحمدة و مىاجٌة وحود  /1

 الحدديث الدوزي للمىاجٌة. /2

 وشاملة لجمٌؼ بحساءات اإلامازطة. محناملةاإلاىاجٌة ثنون  /3

 .اهحظام وشمولٌةثؼبٌق اإلاىاجٌة ا /4

 بطافة الشواهد لجمٌؼ ؤلاحساءات اإلاىفرة بت اإلاىاجٌة. /5
ػٌاز اإلا

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت مشسوع 

 مصىؼ اإلاٌاه

1-1 

القادة كقدوة 

 خظىة للػاملمن

بت مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

1-1-1 
 اإهمٌح،مفاهٌم ومبادت الػمل الخمري والايمان  قادة مشسوع مصىؼ اإلاٌاهثبني 

 مً الجاه  الديني وؤلاوظاو 

 إلاشسوع مصىؼ اإلاٌاهة ٌم اإلااطظٌالالتبام والػمل االق 1-1-2

1-1-3 
مبدؤ الشوزى  وثؼبٌقت بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه الػاملمنمؼ  ااإلاشازكةادة ٌالق

 الثخاذ القسازات

1-1-4 
 بتالقدوة ال،ظىة  موثقديت بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه الػمل الحؼوعت وجشجٌؼثبني 

 ذلك

1-1-5 
غمل جػصش زوح الػمل  آلٌاتت وثبني امشسوع مصىؼ اإلاٌاهالػمل الجماعت  جشجٌؼ

 الػاملمن ابنالجماعت 

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه د مً قادة اإلاظحقبليحد حٌل وثؼويسبغداد  بتاإلاظاهمة  1-1-6

1-1-7 
الظسوف  وتوٌئةت والااحنازؤلااداع  غل بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه  الػاملمن جشجٌؼ

 اإلاالثمة لرلك

القٌادة / 1

ؤلادازية 
1-2 

الحخؼٌؽ 

بت  الاطتراثٌ ت
1-2-1 

ة ٌم اإلااطظٌالق وثدديدة وزطالة الجمػٌةت يزئ  وصٌالةبغداد اإلاشازكة بت 

 الجمػٌة مفاهٌم يحوافق امبادتن اما مللػامل
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ػٌاز اإلا

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 والاطتراثٌجٌة

بت مشسوع 

 مصىؼ اإلاٌاه

مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه
1-2-2 

 كافة وثدلٌلحمؼ  يشملاما  الاطتراثٌ ت الحخؼٌؽمفهوم  وثؼبٌقثبني 

إلاشسوع  اإلاوقف  الحدلٌلوالخاصة ذات الػالقةت وغمل  الداخلٌةاإلاػلومات 

واإلادة  اإلاظاولٌاتت السثٍظٌةغوامل الىجاح  وثدديد وثؼويست مصىؼ اإلاٌاه

 للحىفٌر الصمىٌة

1-2-3 
والالشمة إلاواحهة املخاػس  البديلةلمخؼؽ  الاطتراثٌجٌة الخؼة شمولٌة

 مجا  مشسوع مصىؼ اإلاٌاه بت واإلاحامرات

1-2-4 
 لنافة الاطتراثٌجٌةوالخؼة  اإلااطظٌةم ٌوالسطالة والق السئية وجػمٌموشس 

 اإغما  ووشاػات الجمػٌةىٌمن اإلاػ كافة وكرلكت امشسوع مصىؼ اإلاٌاه الػاملمن

1-2-5 
ت و غداد الاطتراثٌجٌةالخؼة  ثىفٌرمساحػة ومحاعػة  آلٌة وثؼبٌق ثؼويس

 للمحاعػة وؤلاهجاش الدوزية الحقازيس

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت مشسوع 

 مصىؼ اإلاٌاه

1-3 

الحواصل الفػا  

 مؼ كافة اإلاػىٌمن

بت مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

1-3-1 
ن ٌماإلاػى كافةس واإلاىحظم مؼ قىوات للحواصل الفػا  واإلاباش وثدديد ثؼويس

 مشسوع مصىؼ اإلاٌاهاإغما  

1-3-2 
 كافةومحؼلبات  اخحٌاحات وثدديدت الػمٌلالاطحماع لصوت  طٌاطةثبني 

 ومجحمؼ وشسكاء منومحبرغ ومظحفٌديً منمً غاملامشسوع مصىؼ اإلاٌاه ن ٌماإلاػى

1-3-3 
ذات  والفػالٌات ةٌألاوشؼة املجحمػ بتمشسوع مصىؼ اإلاٌاه قادة  كةمشاز 

 الخمري الػالقة االػمل 

1-3-4 

نت ٌماإلاػى كافةمػد  زطا  وقٌاضاطحؼالع السؤي  اطحبٌاهات وجشجٌؼثبني 

هرا  بتالالشمة  والوقاثٌة الحص،ٌدٌةهحاثجهات واثخاذ القسازات  غل والاػالع 

 الخصوص

1-3-5 
 الػاملمن كافةالباب اإلافحوح مؼ  طٌاطة مشسوع مصىؼ اإلاٌاه ثبني قادة

 مشسوع مصىؼ اإلاٌاهمً خدمات  واإلاظحفٌديً

1-3-6 
إلاشسوع  الرهىٌةالصوزة  وثدظمن لحػصيصامبادزات فّػالة ومىحظمة  القٌادة قٌام

 ن واملجحمؼٌمامخحلف شساثذ اإلاػى مصىؼ اإلاٌاه

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت مشسوع 

 مصىؼ اإلاٌاه

1-4 

مشازكة القادة 

ثؼويس بت 

وثدظمن الاهظمة 

ػات  والخشًس

بت والػملٌات 

مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

1-4-1 
 السثٍظٌة الػملٌات ثدديد بت ااإلاشازكة بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه القادة قٌام

  غاوا اإلاظاولمن وثدديدت ااإلاشسوعواإلاظاهدة 

1-4-2 

ساءات وؤلاح الػملٌات لنافةاإلاظحمس  الحدظمن إلافاهٌم القٌادة وجشجٌؼثبني 

فسا الػمل املخصصة  بتواإلاشازكة الشخصٌة ت ااإلاشسوع وؤلادازية الخشاٌلٌة

 لهرا الاسض

1-4-3 

 وؤلاخصاثٌاتاإلاػلومات  كافة وثدلٌلاجمؼ  مشسوع مصىؼ اإلاٌاه قادة قٌام

اإلاقترخة  والحدظٍىات والحػديالتاثخاذ القسازات  بتوال،قاثق الالشمة للمظاغدة 

ػاتؤهظمة  غل   اإلاظحوى امل،لت والدو ت غل  الخمري الػمل  وجشًس

1-4-4 
احؼویس ؤهظمة فػالة لقیاض ألاداء اإلااطس ي قادة مشسوع مصىؼ اإلاٌاه قیام 

 اإلاشسوعلکافة قؼاغات وغملیات 



 مامرسات التميز والحوكمة –م( 2022هـ )1443/1444الخطة التشغيلية التاسعة 

 212مً  127الصفدت 

 

ػٌاز اإلا

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

1-4-5 

ف  المجان وفسا الػمل اإلاحخصصة ف   مشسوع مصىؼ اإلاٌاه قادةمشازکة 

ػات املخحلفة ذات الػالقة والحإرمر صیالة وثؼویس وثددیث ألاهظمة والخشسی

 الػمل الخمري غلی 

 ااإلاشسوعاإلاىظمات الوػىیة وؤلاقلیمیة والدولیة ذات الػالقة ف  اإلاشازکة  1-4-6

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت مشسوع 

 مصىؼ اإلاٌاه

1-5 

ثبني ووشس رقافة 

الجودة والحممب 

بت مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

1-5-1 
اإلالحقیات واإلااثمسات والدوزات الحدزیبیة ف   مشسوع مصىؼ اإلاٌاه قادةمشازکة 

بف  اإلاحخصصة   مجا  الجودة والحممُّ

1-5-2 

ب  مشسوع مصىؼ اإلاٌاه جشجیؼ قیادة لکافة مشازیؼ وبسامج الجودة وثدقیق الحممُّ

ف  ت وثقدیس الػاملمن مً ؤفساد وفسا غمل اإلاشازکمن اإلاشسوعاإلااطس ي داخل 

 البرامجهره 

1-5-3 

اخبني وثؼبیق مفهوم الحقییم الراج   مشسوع مصىؼ اإلاٌاه قیام و مبادزة قادة

ت وبصفة مىحظمةت والاطحفادة مً هحاثج الحقییم اإلاشسوعللحممب اإلااطس ي داخل 

 اإلاشسوعلحؼویس وثدظمن ؤغما  وهحاثج 

1-5-4 

غلی یة وؤلادازیة اىاًء کافة قسازاتوا الخشایل مشسوع مصىؼ اإلاٌاه اثخاذ قیادة

دزاطة وثدلیل الىحاثج املخحلفة اإلاحدققةت وکرلك الحوقػات والحيباات 

 اإلاظحقبلیة

1-5-5 
اسامج وحواثص ف  شسوع وجشجیػها إلاشازکة اإلا مشسوع مصىؼ اإلاٌاه مبادزة قیادة

 
ً
 ودولیا

ً
ب مدلیا  الجودة والحممُّ

1-5-6 
یؼ وشس وثباد  ؤفظل اإلامازطات اخشج مشسوع مصىؼ اإلاٌاه قیام قیادة

 ف  والحؼبیقات 
ً
 ودولیا

ً
 الػمل الخمري مؼ الجهات اإلامارلة مدلیا

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت مشسوع 

 مصىؼ اإلاٌاه

1-6 

بدازة املخاػس 

 وبسامج الحاٌمر

بت مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

1-6-1 
حایمر املخحلفة داخل بدازة اسامج وفػالیات الف  اإلاشازکة الشخصیة للقادة 

 اإلاشسوع

1-6-2 
هحاثج غلی اصفة دوزیة اىاًء  للمشسوعدزاطة وثددید اسامج الحایمر اإلاؼلوبة 

 اإلاشسوعغلی ثدلیل الػوامل الداخلیة والخازحیة اإلاارسة 

1-6-3 

ثؼویس آلیات غمل وات،ة ومدددة إلدازة الحایمرت وثقلیص اإلاقاومة لهره 

ثدقیق ألاهداف اإلاسحوة مً اسامج ف  زکة کافة اإلاػىیمن البرامجت وطمان مشا

 الحایمر املخحلفة

1-6-4 
ال،لو   وثؼويست اإلاشسوعؤغما  ووشاػات غلی کافة املخاػس امل،حملة  ثدديد

 والبداثل الالشمة إلاواحهة هره املخاػس
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت مشسوع 

2-1 

ثخؼٌؽ وثإممن 

اخحٌاحات 

الجمػٌة مً 

 ااإلاشسوع وطؼ وثؼویس الظیاطات وؤلاحساءات والخؼؽ الخاصة االػاملمن 2-1-1

2-1-2 
یجیات والهیکل الحىظیمي زبؽ خؼؽ اإلاوازد البشسیة االظیاطات والاطتراث

 للمشسوعوالػملیات السثیظیة 
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 اإلاوازد البشسية مصىؼ اإلاٌاه

بت مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

2-1-3 
مً القوى  اإلاشسوعثددید الو اثف وثصمیمها وثوصیفهات وثخؼیؽ اخحیاحات 

 الػاملة

2-1-4 
بدازة غملیة الحو یفت و یجاد الکوادز والؼاقات البشسیة الالشمة لحقدیم 

 امشسوع مصىؼ اإلاٌاهالخدمات وألاغما  املخحلفة 

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه بدازة اسهامج الحدزج والحػاق  الو یف  للموازد البشسیة 2-1-5

 بت اإلاشسوع ثؼویس طیاطات واطتراثیجیات اإلاوازد البشسیةف  بشسال الػاملمن  2-1-6

2-1-7 
غمل مظوخات دوزیة لقیاض زطا الػاملمنت والاطحفادة مً الىحاثج لحؼویس 

 ااإلاشسوعاإلاوازد البشسیة طیاطات وخدمات 

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت مشسوع 

 مصىؼ اإلاٌاه

2-2 

منافإة الػاملمن 

بت  وجػويظهم

مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

 ااإلاشسوعبحساء ثقییم غلمي وماو ت للو اثف املخحلفة  2-2-1

 احددید اإلاصایا التي ثمىدها للػاملمن؟مشسوع مصىؼ اإلاٌاه قوم يکیف  2-2-2

 ن بت اإلاشسوع  شفاف(م لػمل ثقییم دوزي ألداء الػاملمثؼبیق هظا 2-2-5

 اإلاشسوعمساحػة وثددیث ؤهداف ألافساد واملجموغاتت وزبؼها اإهداف  2-2-7

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت مشسوع 

 مصىؼ اإلاٌاه

2-3 

ثؼويس وثدزي  

بت  الػاملمن

مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

 ؟ااإلاشسوعاحددید وثصيیف مهازات وقدزات الػاملمن  اإلاشسوعقوم يکیف  2-3-1

 احددید الاخحیاحات الحدزیبیة للػاملمن؟ اإلاشسوعقوم يکیف  2-3-2

2-3-3 
بکظاب الػاملمن اإلاػسفة واإلاهازات الالشمة لسبؽ ؤوشؼة اإلاوازد البشسیة 

 اإلاشسوعامحؼلبات اإلاظحفیدیً وؤغما  

2-3-4 
هؼاا ألافساد واملجموغات وؤلادازة وثؼویس غلی ػلم بیجاد وثىمیة فسص الح

 مهازات فسا الػمل

 الػاملمن؟غلی اقیاض فاغلیة وؤرس الحدزی   اإلاشسوعقوم يکیف  2-3-5

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت مشسوع 

 مصىؼ اإلاٌاه

2-4 

ثمتمن الػاملمن 

ومشازكألاوم 

وثوفمر اٍئة غمل 

بت  مىاطبة

مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

2-4-1 
غملیات الحدظمن اإلاظحمس ف  اخشجیؼ الػاملمنت و شساکهم  اإلاشسوعقوم يکیف 

 للػملیات والخدمات؟

2-4-2 
کیف یحم ثفویع الصالخیات الکافیة لحمکمن الػاملمن مً القیام احلبیة 

 اخحیاحات اإلاظحفیدیً؟

 سافقاإلالػمل و والحؼویس اإلاظحمس لبیئة ا ااإلاشسوعوحود هظام للظالمة اإلاهىیة  2-4-3

2-4-4 
الحػامل مؼ الػاملمنت والحػسیف ف  محاعػة قواهمن الػمل ومحؼلباتوات والشفافیة 

 ت و ثاخة الفسصة لمجمیؼ لالػالع غلاواشسوعاإهظمة وطیاطات اإلا

2-4-5 
اقتراخاتومت ومػالجة الشکاوي  ب  ت والاطحماع بت اإلاشسوع الحواصل مؼ الػاملمن

 ػلقة بوموالحظلمات اإلاح
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

/ بدازة 3

وثىمیة اإلاوازد 

اإلاالیة 

3-2 

ثىمٌة اإلاوازد 

 اإلاالٌة والحبرغات

بت مشسوع مصىؼ 

3-2-1 
واشهة الالشمة لحىفیر ألاوشؼة وثدقیق ثىمیة اإلاوازد اإلاالیة الکافیة لحاؼیة اإلا

 .اإلاشسوعؤهداف 

حمؼ الحبرغات اإلاحوافقة مؼ القواهمن الصادزة مً الجهات ف  الوطاثل اإلاحبػة  3-2-2
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بت  وألاوقاف

مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

ومصازف هره الحبرغاتت  اإلاشسوعالسطمیة اإلاػىیة ارلكت مؼ ثوطیذ ؤوشؼة  اإلاٌاه

، االحبرعت وال،سص وکیفیة مساغاة وثدقیق الشسوغ التي یؼلبوا اإلاحبرع غىد قیام

 غدم اطحخدام ایاهات اإلاحبرغمن أللسض آخس دون بذن مظبق ماومغلی 

3-2-3 
اطحخدام وطاثل اثصا  محػددة ومىاطبة للحواصل مؼ اإلااهدمن والجهات 

 اما یػصش رقألاوم بوا اإلاشسوعبوا  وتع ؤلاهجاشات وألاوشؼة التي قامالسطمیة ث

3-2-4 

ذلك زفؼ وظبة الاطحاال  ف  خىمیة اإلاوازدت اما وطؼ ماشسات ؤداء ثخحص ا

الخمریةت  اإلاشسوعاسامج وؤوشؼة غلی للموازد وثىمٌألاوا مقاال ما یحم صسف، 

 ومقازهة هره اإلااشسات مؼ اإلايشأت اإلامارلة

3-2-5 
ثوفمر قىوات محػددة ومحجددة و اداغیة ثمکً اإلاحبرغمن واإلااهدمن امخحلف 

 ات اإلاالیة والػیيیةشساثدهم مً ثقدیم الحبرغ

3-2-7 
ثؼویس اسامج خاصة لحػصیص الػالقة وثدقیق الاطحفادة القصوى مً ؤلامکاهیات 

 اإلاحاخة مً قبل اإلااطظات اإلاالیة اإلااهدة 

/ بدازة 3

وثىمیة اإلاوازد 

اإلاالیة 

بت  وألاوقاف

مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

3-3 

بت  بدازة ألاوقاف

مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

3-3-1 
اإهواغ، املخحلفة اما یدغم الحوحهات الاطتراثیجیة  وقف مصىؼ اإلاٌاهفة وشس رقا

 اإلاشسوعف  

 لوقف مصىؼ اإلاٌاهاطحقؼاب اإلاحبرغمن  3-3-2

3-3-3 
وجسجیل،ت ومساغاة القواهمن الصادزة  وقف مصىؼ اإلاٌاهثصيیف وثددید ؤهواع 

 مً الجهات السطمیة امل،لیة اإلاػىیة ارلك

3-3-4 

 وقف مصىؼ اإلاٌاهالػملیات والظیاطات وماشسات ألاداء الالشمة إلدازة  ثؼویس

ا الوقف هرغلی افػالیة لظمان شیادة ؤلایساداتت والصیاهة الدوزیة للمدافظة 

 وللمشسوع لحکون مصدز دخل داثم لمجمػٌة

3-3-5 
دازة ت ومً رم ثؼویس البرامج الالشمة إل اوقف مصىؼ اإلاٌاهدزاطة املخاػس اإلاحػلقة 

 حمیؼ اإلاظحویاتغلی هره املخاػس 

 ت وخفظها وثددیثوا اصفة دوزیةوقف مصىؼ اإلاٌاهثؼویس هظام إلدازة وراثق  3-3-6
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

4-1 

 لشساكاتبدازة ا

بت مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

4-1-1 

ثددید الشسکاء السثیظیمن وثصيیفهمت ومً رم ثإطیع الشساکات لحدقیق 

ؤقص ی فاثدة ماوات وشیادة القیمة اإلاظافة لهره الشساکات وبما یخدم الظیاطات 

 امشسوع مصىؼ اإلاٌاهوالاطتراثیجیات الخاصة 

4-1-2 
ف  اإلاػلومات مؼ الشسکاء؛ مما یظاغد  ف ت واإلاشازکة ف ثإطیع الحکامل ال قا

 بیجاد ااحکازات وؤفکاز باداغیة وثفػیلها مً خال  الشساکات

4-1-3 

الػمل اإلاشترل لحدظمن الػملیاتت وثدقیق القیمة ف  ثدقیق الاوسجام 

ؤطاض غلی اإلاظافة عظلظلة اإلاحػاملمن واإلاوزدیً؛ بودف مظاغفة الػاثد 

 حباد  مؼ الشسکاءالشساکاتت ودغم الحؼویس اإلا
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

4-1-4 

ثقدیم الخدماتت وثقلیص ف  الخمریة بودف الحکامل  الجمػٌاتالحػاون مؼ 

اإلاوازد اإلاحاخة لصیادة الؼاقة الاطخیػاایةت ف  الاشدواحیةت وثدقیق اإلاشازکة 

 اإلاشسوعوثدقیق ؤهداف 

4-1-5 
الػمل ف  ة ثؼویس اسامج خاصة للحػاون وجػصیص الشساکة مؼ اإلااطظات اإلااهد

 الخمري 

 مؼ فئات الشسکاء املخحلفة اإلاشسوعف  هقل وثباد  الحجازب وؤفظل اإلامازطات  4-1-6

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

4-3 

بت  الحقىٌةبدازة 

مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

4-3-1 
ت ثددید الحقىیات البدیلة والىاشئةت وثقییم اطحخدامها؛ لدغم الظیاطا

 واملجحمؼ اإلاشسوعغلی والاطتراثیجیاتت وکرلك ثإرمرها 

4-3-2 
؛ لظمان ثوافقها وثکاملهات وکرلك ثددیث ااإلاشسوعبدازة اإلاىظومة الحقىیة 

 الحقىیات اإلاحقادمة

4-3-3 
ثدقیق الاطحخدام ألام ل للحقىیاتت وقیاض مدى الاطحاال  لوطاثل الحقىیة 

 ال،الیة

 اإلاشسوعقىیة اإلاػلومات والاثصا  لحدظمن ؤداء اطحخدام ث 4-3-4

 ااإلاشسوعاطحخدام الحقىیة إلاظاهدة مبادزات الحدظمن للػملیات  4-3-5

 اخحیاز واطحخدام الحقىیات ؤلااداغیة والصدیقة للبیئة 4-3-6

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

4-4 

اإلاػلومات بدازة 

بت  واإلاػسفة

سوع مصىؼ مش

 اإلاٌاه

4-4-1 
لدغم الظیاطات  اإلاشسوعدحاج بلاوا ية التي فثددید وثصيیف اإلاػلومات واإلاػس 

 والاطتراثیجیات

4-4-2 

بدازة اإلاػلومات واإلاػسفةت وثوفمرهات و ثاخة املجا  خظ  ال،احة لکل 

اإلاػلومات واإلاػازف ذات غلی وخازحها لالػالع  اإلاشسوعاإلاظحخدممن مً داخل 

 القةالػ

4-4-3 
ثؼبیق آلالیات اإلاىاطبة ألمً اإلاػلومات وثکاملهات وثدقیق اإلاظحویات اإلاؼلوبة 

 املخحلفة اإلاشسوعمً الدقة واإلاوروقیة إلاػلومات 

 ااإلاشسوعزغایة وجشجیؼ وثؼویس وخمایة اإلامحلکات الفکسیة الخاصة  4-4-4

4-4-5 
غفة حجمها وفػالیة الاطحفادة وطاثل اإلاػسفةت ومظاغلی الظعت ب ی ال،صو  

 ماوا

4-4-6 
مً خال   اإلاشسوعف  جشجیؼ بیجاد ألافکاز الااحکازیة وؤلااداغیةت وثؼویسها 

 اطحخدام موازد اإلاػلومات واإلاػسفة اإلاحاخة
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

مشسوع مصىؼ 

5-1 

ثدديد و دازة 

بت الػملٌات 

مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

5-1-1 
ثددید الػملیات السثیظیة والفسغیة وبما یحوافق ویدقق طیاطة وؤهداف 

 اإلاشسوع

 ااإلاشسوعثددید اإلاظاولمن غً الػملیات املخحلفة  5-1-2

 اإلاحػلقة االػملیات السثیظیة والفسغیة زطم وثوریق کافة ؤلاحساءات والحفاصیل 5-1-3
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 بت مدوز الاطحدامة اإلاٌاه

5-1-4 
ت ااإلاشسوعثؼبیق ؤهظمة ذات مواصفات قیاطیة محػازف غلاوا إلدازة الجودة 

  الدلٌل ؤلاحساج  إلاشسوع مصىؼ اإلاٌاه( 9111م ل: هظام بدازة الجودة ؤیصو 

 ةثؼویس مقاییع وماشسات ؤداء للػملیات املخحلف 5-1-5

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

5-2 

ثصمٌم وثؼويس 

خدمات 

بت  اإلاظحفٌديً

مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

 لکافة اإلاظحفیدیً اإلاشسوعقدمها يثددید وثصيیف الخدمات التي  5-2-1

 قیام الجمػٌة ااطحؼالع زؤي اإلاظحفیدیً خو  الخدمات اإلاقدمة لهم 5-2-2

5-2-3 
مىاجیات وآلیات مىحظمة لحصمیم الخدماتت وثقدیمها للمظحفیدیً  ثؼبیق

 اؼسا وؤطالی  ااحکازیة ومحؼوزة

 االحػسیف وؤلاغالن غً الخدمات التي ثقدمها للمظحفیدیً اإلاشسوعقیام  5-2-4

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

5-3 

الحدظمن 

اإلاظحمس 

للػملٌات 

بت  والخدمات

سوع مصىؼ مش

 اإلاٌاه

5-3-1 
هحاثج غلی احددید ؤولویات الحدظمن للػملیات والخدمات اىاًء  اإلاشسوعقیام 

 ماشسات ألاداء املخحلفة وهحاثج اطحؼالغات السؤي اإلاحػلقة ااإلاظحفیدیً

5-3-2 
ثؼبیق مىاجیة مىحظمة للحدظمن اإلاظحمس لکافة الػملیات والخدمات وبمشازکة 

 ااإلاشسوعالػاملمن 

 االشسح وثوطیذ الحدظیىات الجدیدة لکافة الػاملمن واإلاظحفیدیً اإلاشسوعقیام  5-3-3

5-3-4 
اقیاض وثقییم الىحاثج اإلاحدققة مً مشازیؼ الحدظمن اإلاظحمس  اإلاشسوعقیام 

 لػملیاتوا وخدماتوا

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

5-4 

بدازة وجػصيص 

حبرغمن غالقات اإلا

بت  واإلاظحفٌديً

مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

 احددید وثصيیف اإلاحبرغمن کإخد ؤهم شساثذ اإلاحػاملمن مػها اإلاشسوعقیام  5-4-1

 اإلاشسوعثددید وثصيیف اإلاظحفیدیً مً خدمات  5-4-2

 احددید محؼلبات واخحیاحات کافة شساثذ اإلاظحفیدیً اإلاشسوعقیام  5-4-3

 مػلومات محکاملة غً کافة اإلاظحفیدیً واإلاحبرغمناىاء قاغدة  5-4-4

5-4-5 
االحواصل الدوزي ااإلاحبرغمن واإلاظحفیدیًت وجػصیص الػالقة مػهمت  اإلاشسوعقیام 

 غلی مسثیاتوم ومقترخاتوم وال،صو  

5-4-6 
احؼویس هظام الاقتراخاتت ومػالجة شکاوي اإلاظحفیدیًت وثؼبیق  اإلاشسوعقیام 

 طحماع لصوت اإلاظحفیدآلیات وات،ة لال 

5-4-7 
الخدمات غلی اإلاحبرغمنت و ػالغهم اإلاشسوع و  ثؼویس آلیات للحواصل الفػا  امن

 لجمیؼ شساثذ اإلاظحفیدیً اإلاشسوعاإلاقدمة مً 
 

 وفٌما يحػلق ايحاثج ممازطات الحممب وال،وكمة ما يلت: 
 جمػٌة.صلة اإغما  الذات ثنون الىؼاا الري جاؼٌ، الىحاثج  /1
 .حد ثقظٌم وثصيٌف وثدديث للىحاثجيو  /2
 .اثجاهات بيجااٌة للىحاثجوحود  /3
 .حود ؤهداف مالثمة للىحاثج اإلاسحوةو  /4
 .وحود مقازهات مالثمة وايجااٌة للىحاثج /5
 .وحود ثوطٌذ إلاظببات الىحاثج /6
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

هحاثج ؤ/ 7

 وازد البشسیةاإلا

بت مشسوع 

 مصىؼ اإلاٌاه

 1-ؤ7

مقايٍع زؤي 

 اإلاوازد البشسية

بت مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه مػد  السطا الو ٌف  7-1-1

 فسص الحػلم والحدزی  داخل وخازج الجمػٌة 7-1-2

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه الحمکمن واإلاشازکة 7-1-3

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه لألداءت وثقدیس ألاداء اإلاحفوا  الحقییم الػاد  7-1-4

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه الحؼوز والاطحقساز الو ٌف  7-1-5

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاهالفسص الو یفیة للػاملمن  7-1-6

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه الحػلم اإلاظحمسغلی الخشجیؼ  7-1-7

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه ایئة الػمل 7-1-8

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه ألامً والظالمة 7-1-9

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه اإلاسافق الجٌدة والخدمات 7-1-11

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه شفافیة الحػامل وألاهظمةت و حساءات اإلاوازد البشسیة 7-1-13

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه یةشفافیة القسازات اإلاحػلقة ااإلاوازد البشس  7-1-14

هحاثج ؤ/ 7

 اإلاوازد البشسیة

بت مشسوع 

 مصىؼ اإلاٌاه

 2-ؤ7

ماشسات ألاداء 
اإلاحػلقة ااإلاوازد 

بت مشسوع  البشسية

 مصىؼ اإلاٌاه

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه ض الػاثد مً الحو یف  ؤلاهحاحیة(قیا 7-2-1

 ع مصىؼ اإلاٌاهبت مشسو خباهات آزاء الػاملمن مػد  الاطحجااة الط 7-2-2

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه ثدقیق الىحاثج اإلاؼلوبةف  حدزی  هجاح اسامج ال 7-2-3

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه فسا الحدظمن اإلاظحمسف  اإلاشازکة  7-2-4

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه اسهامج اقتراخات اإلاو فمنف  زکة وظبة اإلاشا 7-2-5

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاهثقدیس حهود الػاملمن  7-2-6

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه مػدالت بهحاحیة اإلاو فمن 7-2-7

7-2-8 
ثکالیف الػمل: الحکالیف الخاصة ااألحوز   ألاحس ألاطاس يت البدالتت الحإمیىات الاححماغیات( 

 ت الحکالیف الىاثجة غً ثسل الػملثکلفة الاخحیاز والحػیمنت وثکالیف الحدزی 

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه یاض دوزان الػمالةق 7-2-9

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه قیاض مػدالت خوادذ و صااات الػمل 7-2-11

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه محوطؽ ؤیام ؤلاحاشات اإلاسطیة 7-2-12

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه الحظلمات 7-2-13

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه مػد  دوزان الػمل 7-2-14
 

إلاػٌاز ا

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

/ هحاثج 8

بت  اإلاظحفٌديً

مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

8-1 

قايٍع زؤي م

وزطا 

بت  اإلاظحفٌديً

مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه مػد  السطا الػام 8-1-1

 ٌاهبت مشسوع مصىؼ اإلا حودة الخدمات 8-1-2

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه طهولة الوصو  ب ی الخدمات 8-1-3

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه اإلادة الصمىیة لحقدیم الخدمات 8-1-4

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه طلول وکفاءة الػاملمن ومقدم  الخدمة 8-1-5



 مامرسات التميز والحوكمة –م( 2022هـ )1443/1444الخطة التشغيلية التاسعة 

 212مً  113الصفدت 

 

إلاػٌاز ا

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه مدى الاطحجااة لؼل  اإلاظحفیدیً 8-1-6

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه الخدماتف  مدى ؤلااداع والااحکاز  8-1-7

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه اإلاسوهة 8-1-8

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه الحواصل 8-1-9

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه شفافیة ووطوح ؤلاحساءات والحػلیمات للمظحفیدیً 8-1-11

 صىؼ اإلاٌاهبت مشسوع م مػالجة شکاوى اإلاظحفیدیً 8-1-11

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه ثقدیم الخدماتف  الػد  واإلاظاواة   8-1-12

/ هحاثج 8

بت  اإلاظحفٌديً

مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

8-2 

ماشسات ألاداء 

اإلاحػلقة 

بت  ااإلاظحفٌديً

مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه غدد اإلاظحفیدیً 8-2-1

 ىؼ اإلاٌاهبت مشسوع مص غدد اإلاحبرغمن 8-2-2

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه وظبة اإلاحبرغمن الداثممن/ اإلاىقؼػمن 8-2-3

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه غدد الخدمات اإلاقدمة للمظحفیدیً 8-2-4

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه وظبة الخدمات الجدیدة 8-2-5

 اإلاٌاهبت مشسوع مصىؼ  مػد  الوقد الالشم لحقدیم الخدمات املخحلفة 8-2-6

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه محوطؽ الصمً اإلاظحاسا إلاػالجة الشکوى  8-2-7

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه ثقدیم الخدماتف  وظبة ألاخؼاء  8-2-8

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه حجم الحبرغاتف  مػدالت الىمو  8-2-9

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه ثىوع شساثذ اإلاظحفیدیً 8-2-11

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه غدد الاقتراخات اإلاقدمة مً اإلاظحفیدیً 8-2-11

 بت مشسوع مصىؼ اإلاٌاه غدد الاقتراخات اإلاؼااقة 8-2-12
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

هخائج / 9

مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

9-1 

بت  الىخائج املاليت

مصىؼ  مشسوع

 اإلاٌاه

 لمشسوعلؤلایسادات الظىویة  9-1-1

 للمشسوعاإلاصسوفات الظىویة  9-1-2

 للمشسوع وظبة الحبرغات مً ؤلایسادات 9-1-3

 للمشسوع وظبة الحبرغات الداثمة/ اإلاىقؼػة 9-1-4

 للمشسوع غدد اإلاحبرغمن 9-1-5

 للمشسوع محوطؽ الحبرغات لکل محبرع 9-1-6

 للمشسوع الاطخ مازغلی الػاثد  9-1-7

 للمشسوع الىفقاتف  حجم الترشید  9-1-8

 للمشسوع جموع الحبرغات/ مجموع اإلاصسوفات( م وظبة فػالیة الحبرغات 9-1-9

 / الحبرغات اإلاػلىة وظبة الحبرغات امل،صلة 9-1-11
ً
 للمشسوع فػلیا

 للمشسوع الالتبام ااإلاواشهة 9-1-11

هخائج  /9

مشسوع مصىؼ 
9-2 

الىحاثج 

بت  الخشاٌلٌة

 بت اإلاشسوع الوقد الالشم إلهجاش الػملیات السثیظیة 9-2-1

 بت اإلاشسوع وظبة ألاخؼاء  الجودة( 9-2-2
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

مشسوع مصىؼ  اإلاٌاه

 اإلاٌاه
 بت اإلاشسوع مػد  الاطحجااة 9-2-3

 بت اإلاشسوع فػالیة ؤداء الػملیات 9-2-4

 بت اإلاشسوع الػملیات وؤلاحساءاتف  بة الحدظمن وظ 9-2-5

 بت اإلاشسوع الػملیات املخحلفةف  ؤلااداع والااحکاز  9-2-6

 بت اإلاشسوع غدد الاقتراخات اإلاؼبقة 9-2-7

 بت اإلاشسوع غدد اإلاشازیؼ الجدیدة 9-2-8

 بت اإلاشسوع وظبة اإلاػامالت ؤلالکتروهیة 9-2-9

 بت اإلاشسوع غالهات واإلابادزات ؤلاغالمیةغدد ؤلا  9-2-11

 بت اإلاشسوع مػد  اإلاشازکات ؤلاغالمیة 9-2-11

هخائج / 9

مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

9-3 

هحاثج اإلاوازد 

بت  والشساكات

مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

 بت اإلاشسوع غدد اإلاوزدیً 9-3-1

 بت اإلاشسوع وظبة اإلاوزدیً امل،لیمن 9-3-2

 بت اإلاشسوع اکاتغدد الشس  9-3-3

 بت اإلاشسوع ثکالیف اإلاوزدیً 9-3-4

 بت اإلاشسوع غدد الاححماغات مؼ الشسکاء 9-3-5

 بت اإلاشسوع غدد اإلابادزات هدو الشسکاء 9-3-6

 بت اإلاشسوع غدد الخدمات اإلاشترکة مؼ الشسکاء 9-3-7

 بت اإلاشسوع مػد  دوزان املخصون 9-3-8

 بت اإلاشسوع الصیاهة ثکالیف 9-3-9

 بت اإلاشسوع ألاحهصةف  وظبة ألاغؼا   9-3-11

 بت اإلاشسوع کفاءة اطحاال  اإلاسافق/ ألاحهصة 9-3-11

 بت اإلاشسوع غدد اإلابادزات املجحمػیة 9-3-12

 بت اإلاشسوع قیاض آلاراز ؤلایجاایة للمبادزات املجحمػیة 9-3-13

هخائج / 9

مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

9-4 

هحاثج اإلاػلومات 

بت  واإلاػسفة

مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

 للمشسوعغدد مصادز اإلاػلومات  9-4-1

 بت اإلاشسوع غدد ؤلاصدازات الدوزیة 9-4-2

 بت اإلاشسوع طهولة الوصو  للمػلومات 9-4-3

 بت اإلاشسوع دقة اإلاػلومات 9-4-4

 بت اإلاشسوع سفةغدد اإلابادزات اإلاحػلقة ااإلاػلومات واإلاػ 9-4-5

 ااإلاشسوعاإلااثمسات واللقاءات الػلمیة ذات الػالقة ف  غدد اإلاشازکات  9-4-6
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ا: فٌما يحػلق اماشسات ال،وكمة وفق مػٌاز  متمن(
ً
 رال 

املػياز 

 السئيس ي

 املػياز الفسعي
 غىاصس الخميز )املمازشاث( السمز

 املػياز السمز

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-5 

مشسوع  ازيسثق

 مصىؼ اإلاٌاه
 الخاص امشسوع مصىؼ اإلاٌاه الحقازيس الظىوية 1-5-1

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-7 

ؤوشؼة 

 وفػالٌات

مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

 الخاص امشسوع مصىؼ اإلاٌاه الترخٌص وممازطة ألاوشؼة 1-7-1

 الخاص امشسوع مصىؼ اإلاٌاه ألاوشؼة والفػالٌات الدولٌة 1-7-2

تبام الال/ 1

 والامح ا 
1-8 

 ثنويً لجان

مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

 الخاص امشسوع مصىؼ اإلاٌاه المجان الداثمة 1-8-1

 الخاص امشسوع مصىؼ اإلاٌاه المجان اإلااقحة 1-8-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-9 

 وراثق وسجالت

مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

 الخاص امشسوع مصىؼ اإلاٌاه خفظ الوراثق والسجالت 1-9-1

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-11 

ؤلايسادات 

واإلاصسوفات 

إلاشسوع  والحملك

 مصىؼ اإلاٌاه

 الخاص امشسوع مصىؼ اإلاٌاه حمؼ الحبرغات وصسف ألاموا  1-11-1

 الخاص امشسوع مصىؼ اإلاٌاه موافقة الجمػٌة الػمومٌة غل  الحملك 1-11-3

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-1 

 لواثذ وؤهظمة

مشسوع مصىؼ 

 ٌاهاإلا

 الخاص امشسوع مصىؼ اإلاٌاه وشس اللواثذ والظٌاطات اإلاػحمدة 2-1-2

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-2 

اٌاهات القاثممن 

مشسوع غل  

 مصىؼ اإلاٌاه

 ؤلافصاح غً اٌاهات ؤلادازة الحىفٌرية والفسوع 2-2-3

 الخاص امشسوع مصىؼ اإلاٌاهؤلافصاح غً الشوالس الو ٌفٌة  2-2-4

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-3 

مشسوع اٌاهات 

 مصىؼ اإلاٌاه

 الخاص امشسوع مصىؼ اإلاٌاه الحػامل مؼ الشناوى والاطحفظازات 2-3-2

 الخاص امشسوع مصىؼ اإلاٌاه غملٌات قٌاض السطا ألص،اب الػالقة 2-3-3

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-4 

ؤهداف وبسامج 

مشسوع مصىؼ 

 اإلاٌاه

 الخاص امشسوع مصىؼ اإلاٌاه والخشاٌلٌة وشس ألاهداف الاطتراثٌجٌة 2-4-1

 الخاص امشسوع مصىؼ اإلاٌاهوشس ثقازيس ألاوشؼة والبرامج  2-4-2

2-4-3 
الخاص امشسوع  وشس مبالغ اإلاظاغدات الىقدية والػٌيٌة وؤغداد اإلاظحفٌديً

 مصىؼ اإلاٌاه

2-4-4 
الخاص  واثبلٌغ اإلاظحفٌديً غً الظٌاطات واللواثذ غىد وشسها او ثدديث

 امشسوع مصىؼ اإلاٌاه
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بت  ه ؤلادازة الواحبات السثٍظة اإلاىوػة بوربدازة الػالقات الػامة وؤلاغالم وثىمٌة اإلاوازد اإلاالٌة: 

 الخؼة الخشاٌلٌة الحاطػة
 
ً
 : فٌما يحػلق احدقٌق ااألهداف الاطتراثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:ؤوال

ت، لخغطيت جفػيل الخطبيقاث إلالكتروهيت ملىخجا /17 % مً امليزاهيت الدشغيليت مً 15ث الجمػيت الخيًر

 (3)س إلاًساداث.

 مً اإلااشسات ثدقٌق هرا الهدف السثٍع خال  طىوات الخؼة الاطتراثٌجٌةالػمل بت ويحؼل  
ً
ت محاعػة غددا

 الاطتراثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:

 شسح اإلااشس اإلااشسات الاطتراثٌجٌة ت
 اإلاظألاودف خظ  الفترات

2121 2121 2122 2123 2124 

 (1-3 ض

وظبة ثإممن اإلامباهٌة الخشاٌلٌة 
لمجمػٌة وفسوغها مً بيسادات 

محاحس اإلاىحجات الخمرية 
 ؤلالتتروو 

خظاب بيسادات اإلاحجس 
ؤلالتتروو  ومقازهح، 

 اةحما ت دخل الجمػٌة
5% 11% 11% 13% 15% 

 

 مً امليزاهيت الدشغيليت52حغطيت وصبت  /18
ً
 (4)س للجمػيت مً بسامج الػالقاث وإلاغالم. % شىىيا

 مً اإلااشسات ثدقٌق هرا الهدف السثٍع خال  طىوات الخؼة الاطتراثٌجٌةالػمل بت ويحؼل  
ً
ت محاعػة غددا

 الاطتراثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:

 شسح اإلااشس اإلااشسات الاطتراثٌجٌة ت
 اإلاظألاودف خظ  الفترات

2121 2121 2122 2123 2124 

 (1-4 ض
وظبة شيادة بيسادات الجمػٌة 

م مقازهة عػام 2121لػام 
 م2121

خظاب بحما ت بيسادات 
الجمػٌة مً  ألاوقافت 
الاطخ مازاتت ثبرغاتت 
جظويق( مقازهة االػام 

 اإلااض ي 

- +11% +11% +11% +11% 

 

 
ً
 : فٌما يحػلق اممازطات الحممب وال،وكمة ما يلت:  راهٌا

 لحؼبٌق اإلامازطة. مدددةمػحمدة و مىاجٌة وحود  /1

 الحدديث الدوزي للمىاجٌة. /2

 وشاملة لجمٌؼ بحساءات اإلامازطة. محناملةاإلاىاجٌة ثنون  /3

 .اهحظام وشمولٌةثؼبٌق اإلاىاجٌة ا /4

 بطافة الشواهد لجمٌؼ ؤلاحساءات اإلاىفرة بت اإلاىاجٌة. /5
اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

القٌادة / 1

ؤلادازية 
1-1 

القادة كقدوة 

 خظىة للػاملمن
1-1-1 

مفاهٌم ومبادت الػمل الخمري  بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة قادةالثبني 

 الديني وؤلاوظاو مً الجاه   والايمان اإهمٌح،
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 والاطتراثٌجٌة

بدازة بت 

الػالقات 

وؤلاغالم 

 والحىمٌة

بت بدازة 

الػالقات 

وؤلاغالم والحىمٌة 

 وفسوع الجمػٌة

 للػالقات وؤلاغالم والحىمٌةة ٌم اإلااطظٌالالتبام والػمل االق 1-1-2

1-1-3 
مبدؤ  وثؼبٌقت بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة الػاملمنمؼ  ااإلاشازكةادة ٌالق

 الشوزى الثخاذ القسازات

1-1-4 
القدوة  وثقديمت ةبت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌ الػمل الحؼوعت وجشجٌؼثبني 

 ذلك بتال،ظىة 

1-1-5 
غمل جػصش زوح  آلٌاتت وثبني االػالقات وؤلاغالم والحىمٌةالػمل الجماعت  جشجٌؼ

 الػاملمن ابنالػمل الجماعت 

1-1-6 
بت مجا  الػالقات  د مً قادة اإلاظحقبليحد حٌل وثؼويسبغداد  بتاإلاظاهمة 

 وؤلاغالم والحىمٌة

 الظسوف اإلاالثمة لرلك وتوٌئةت والااحنازؤلااداع  غل  ػاملمنال جشجٌؼ 1-1-7

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت بدازة 

الػالقات 

وؤلاغالم 

 والحىمٌة

1-2 

الحخؼٌؽ 

بت  الاطتراثٌ ت

بدازة الػالقات 

وؤلاغالم والحىمٌة 

 وفسوع الجمػٌة

1-2-1 
ة ٌم اإلااطظٌالق ثدديدو ة وزطالة الجمػٌةت يزئ  وصٌالةبغداد اإلاشازكة بت 

 الجمػٌة مفاهٌم يحوافق امبادتن اما مللػامل

1-2-2 

 كافة وثدلٌلحمؼ  يشملاما  الاطتراثٌ ت الحخؼٌؽمفهوم  وثؼبٌقثبني 

للػالقات  اإلاوقف  الحدلٌلوالخاصة ذات الػالقةت وغمل  الداخلٌةاإلاػلومات 

واإلادة  اإلاظاولٌاتت ٍظٌةالسثغوامل الىجاح  وثدديد وثؼويست وؤلاغالم والحىمٌة

 للحىفٌر الصمىٌة

1-2-3 
والالشمة إلاواحهة املخاػس  البديلةلمخؼؽ  الاطتراثٌجٌةالخؼة  شمولٌة

 مجا  مدوز الاطحدامة اإلاالٌة بت واإلاحامرات

1-2-4 
 لنافة الاطتراثٌجٌةوالخؼة  اإلااطظٌةم ٌوالسطالة والق السئية وجػمٌموشس 

 اإغما  ووشاػات الجمػٌةىٌمن اإلاػ كافة كرلكو االجمػٌةت  الػاملمن

1-2-5 
ت و غداد الاطتراثٌجٌةالخؼة  ثىفٌرمساحػة ومحاعػة  آلٌة وثؼبٌق ثؼويس

 للمحاعػة وؤلاهجاش الدوزية الحقازيس

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت بدازة 

الػالقات 

وؤلاغالم 

 والحىمٌة

1-3 

الحواصل الفػا  

 ٌمنمؼ كافة اإلاػى

بت بدازة 

الػالقات 

وؤلاغالم والحىمٌة 

 وفسوع الجمػٌة

1-3-1 
ن ٌماإلاػى كافةقىوات للحواصل الفػا  واإلاباشس واإلاىحظم مؼ  وثدديد ثؼويس

 اإغما  الجمػٌة

1-3-2 
 كافةومحؼلبات  اخحٌاحات وثدديدت الػمٌلالاطحماع لصوت  طٌاطةثبني 

 ومجحمؼ وشسكاء منمحبرغو  ومظحفٌديً منن االجمػٌة مً غاملٌماإلاػى

1-3-3 
ذات  والفػالٌات ٌةألاوشؼة املجحمػ بتالػالقات وؤلاغالم والحىمٌة قادة  كةمشاز 

 الخمري الػالقة االػمل 

1-3-4 

نت ٌماإلاػى كافةمػد  زطا  وقٌاضاطحؼالع السؤي  اطحبٌاهات وجشجٌؼثبني 

هرا  بتالالشمة  وقاثٌةوال الحص،ٌدٌةهحاثجهات واثخاذ القسازات  غل والاػالع 

 الخصوص

1-3-5 
 الػاملمن كافةالباب اإلافحوح مؼ  طٌاطةقادة الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة ثبني 

 ؤلادازةمً خدمات  واإلاظحفٌديً
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

1-3-6 
 وثدظمن لحػصيصامبادزات فّػالة ومىحظمة الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة  قٌام

 ن واملجحمؼٌمذ اإلاػىلمجمػٌة امخحلف شساث الرهىٌةالصوزة 

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت بدازة 

الػالقات 

وؤلاغالم 

 والحىمٌة

1-4 

مشازكة القادة 

بت ثؼويس 

وثدظمن الاهظمة 

ػات  والخشًس

بت والػملٌات 

بدازة الػالقات 

وؤلاغالم والحىمٌة 

 وفسوع الجمػٌة

1-4-1 
 السثٍظٌة الػملٌات ثدديد بت ااإلاشازكة الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة قادة قٌام

 غاوا اإلاظاولمن وثدديدت ااإلدازةواإلاظاهدة 

1-4-2 

 لنافةاإلاظحمس  الحدظمن إلافاهٌم قادة الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة وجشجٌؼثبني 

 بتواإلاشازكة الشخصٌة االجمػٌةت  وؤلادازية الخشاٌلٌةوؤلاحساءات  الػملٌات

 فسا الػمل املخصصة لهرا الاسض

1-4-3 

اإلاػلومات  كافة وثدلٌلاجمؼ  الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة قادة قٌام

 والحػديالتاثخاذ القسازات  بتوال،قاثق الالشمة للمظاغدة  وؤلاخصاثٌات

ػاتؤهظمة  غل اإلاقترخة  والحدظٍىات اإلاظحوى امل،لت  غل  الخمري الػمل  وجشًس

 والدو ت

1-4-4 
احؼویس ؤهظمة فػالة لقیاض ألاداء  والحىمٌةالػالقات وؤلاغالم  قادةقیام 

 الػالقات وؤلاغالم والحىمٌةاإلااطس ي لکافة قؼاغات وغملیات 

1-4-5 

ف  المجان وفسا الػمل اإلاحخصصة ف   الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة مشازکة قادة

صیالة وثؼویس وثددیث ألاهظمة والخشسیػات املخحلفة ذات الػالقة والحإرمر 

 الاطحدامة  مدوز غلی 

1-4-6 
امجاالت اإلاىظمات الوػىیة وؤلاقلیمیة والدولیة ذات الػالقة ف  اإلاشازکة 

 الاطحدامة اإلاالٌة

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت بدازة 

الػالقات 

وؤلاغالم 

 والحىمٌة

1-5 

ثبني ووشس رقافة 

الجودة والحممب 

بت بدازة 

الػالقات 

وؤلاغالم والحىمٌة 

 الجمػٌة وفسوع

1-5-1 
اإلالحقیات واإلااثمسات والدوزات ف   الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة قادةمشازکة 

بف  الحدزیبیة اإلاحخصصة   مجا  الجودة والحممُّ

1-5-2 

لکافة مشازیؼ وبسامج الجودة وثدقیق  الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة ادةٌجشجیؼ ق

ب اإلااطس ي داخل  ملمن مً ؤفساد وفسا غمل اإلاشازکمن ت وثقدیس الػاؤلادازةالحممُّ

 هره البرامجف  

1-5-3 

اخبني وثؼبیق مفهوم الحقییم  الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة قیام و مبادزة قادة

الراج  للحممب اإلااطس ي داخل الجمػٌةت وبصفة مىحظمةت والاطحفادة مً هحاثج 

 ؤلادازةالحقییم لحؼویس وثدظمن ؤغما  وهحاثج 

1-5-4 

غلی کافة قسازاتوا الخشایلیة وؤلادازیة اىاًء  الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة خاذ قادةاث

دزاطة وثدلیل الىحاثج املخحلفة اإلاحدققةت وکرلك الحوقػات والحيباات 

 اإلاظحقبلیة

1-5-5 
اسامج ف  وجشجیػها إلاشازکة الجمػٌة  الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة مبادزة قیادة

 وحواثص الجودة وا
ً
 ودولیا

ً
ب مدلیا  لحممُّ

1-5-6 
اخشجیؼ وشس وثباد  ؤفظل اإلامازطات  الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة قیادةقیام 

 ف  والحؼبیقات 
ً
 ودولیا

ً
 الػمل الخمري مؼ الجهات اإلامارلة مدلیا
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت بدازة 

الػالقات 

وؤلاغالم 

 والحىمٌة

1-6 

بدازة املخاػس 

 سامج الحاٌمروب

بت بدازة 

الػالقات 

وؤلاغالم والحىمٌة 

 وفسوع الجمػٌة  

1-6-1 
بدازة اسامج وفػالیات ف   الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة اإلاشازکة الشخصیة لقادة

 الحایمر املخحلفة داخل الجمػٌة

1-6-2 
هحاثج غلی دزاطة وثددید اسامج الحایمر اإلاؼلوبة لمجمػٌة اصفة دوزیة اىاًء 

 الػالقات وؤلاغالم والحىمٌةغلی ثدلیل الػوامل الداخلیة والخازحیة اإلاارسة 

1-6-3 

ثؼویس آلیات غمل وات،ة ومدددة إلدازة الحایمرت وثقلیص اإلاقاومة لهره 

ثدقیق ألاهداف اإلاسحوة مً اسامج ف  البرامجت وطمان مشازکة کافة اإلاػىیمن 

  الحایمر املخحلفة

1-6-4 
ال،لو   وثؼويسؤغما  ووشاػات الجمػٌةت غلی املخاػس امل،حملة  کافة ثدديد

 والبداثل الالشمة إلاواحهة هره املخاػس
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت بدازة 

الػالقات 

وؤلاغالم 

 والحىمٌة

2-1 

ن ثخؼٌؽ وثإمم

اخحٌاحات 

الجمػٌة مً 

 اإلاوازد البشسية

بت بدازة 

الػالقات 

وؤلاغالم والحىمٌة 

 وفسوع الجمػٌة

2-1-1 
بت الػالقات  وطؼ وثؼویس الظیاطات وؤلاحساءات والخؼؽ الخاصة االػاملمن

 وؤلاغالم والحىمٌة

2-1-2 
زبؽ خؼؽ اإلاوازد البشسیة االظیاطات والاطتراثیجیات والهیکل الحىظیمي 

 الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة إلدازة الػملیات السثیظیةو 

2-1-3 
الػالقات وؤلاغالم ثددید الو اثف وثصمیمها وثوصیفهات وثخؼیؽ اخحیاحات 

 مً القوى الػاملةوالحىمٌة

2-1-4 
بدازة غملیة الحو یفت و یجاد الکوادز والؼاقات البشسیة الالشمة لحقدیم 

 االػالقات وؤلاغالم والحىمٌةة الخدمات وألاغما  املخحلف

2-1-5 
بت الػالقات وؤلاغالم  بدازة اسهامج الحدزج والحػاق  الو یف  للموازد البشسیة

 والحىمٌة

 الػالقات وؤلاغالم والحىمٌةثؼویس طیاطات واطتراثیجیات ف  بشسال الػاملمن  2-1-6

2-1-7 
حفادة مً الىحاثج لحؼویس غمل مظوخات دوزیة لقیاض زطا الػاملمنت والاط

 االجمػٌةالػالقات وؤلاغالم والحىمٌة طیاطات وخدمات 

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت بدازة 

الػالقات 

وؤلاغالم 

 والحىمٌة

2-2 

منافإة الػاملمن 

بت  وجػويظهم

بدازة الػالقات 

وؤلاغالم والحىمٌة 

 وفسوع الجمػٌة

 االػالقات وؤلاغالم والحىمٌةخحلفة بحساء ثقییم غلمي وماو ت للو اثف امل 2-2-1

 احددید اإلاصایا التي ثمىدها للػاملمن؟الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة کیف ثقوم  2-2-2

2-2-5 
بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة  ثؼبیق هظام لػمل ثقییم دوزي ألداء الػاملمن

  شفاف(

2-2-7 
الػالقات وزبؼها اإهداف  مساحػة وثددیث ؤهداف ألافساد واملجموغاتت

 وؤلاغالم والحىمٌة

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت بدازة 

2-3 

ثؼويس وثدزي  

بت بدازة  الػاملمن

الػالقات 

2-3-1 
احددید وثصيیف مهازات وقدزات الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة کیف ثقوم 

 ؟ااإلدازةلمن الػام

 احددید الاخحیاحات الحدزیبیة للػاملمن؟الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة کیف ثقوم  2-3-2
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

الػالقات 

وؤلاغالم 

 والحىمٌة

وؤلاغالم والحىمٌة 

 3-3-2 وفسوع الجمػٌة
بکظاب الػاملمن اإلاػسفة واإلاهازات الالشمة لسبؽ ؤوشؼة اإلاوازد البشسیة 

 الػالقات وؤلاغالم والحىمٌةامحؼلبات اإلاظحفیدیً وؤغما  

2-3-4 
هؼاا ألافساد واملجموغات وؤلادازة وثؼویس غلی الحػلم  بیجاد وثىمیة فسص

 مهازات فسا الػمل

2-3-5 
غلی اقیاض فاغلیة وؤرس الحدزی  الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة کیف ثقوم 

 الػاملمن؟

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت بدازة 

الػالقات 

وؤلاغالم 

 والحىمٌة

2-4 

ثمتمن الػاملمن 

ومشازكألاوم 

ئة غمل وثوفمر اٍ

بت بدازة  مىاطبة

الػالقات 

وؤلاغالم والحىمٌة 

 وفسوع الجمػٌة

2-4-1 
غملیات ف  اخشجیؼ الػاملمنت و شساکهم الػالقات وؤلاغالم والحىمٌةکیف ثقوم 

 الحدظمن اإلاظحمس للػملیات والخدمات؟

2-4-2 
کیف یحم ثفویع الصالخیات الکافیة لحمکمن الػاملمن مً القیام احلبیة 

 حات اإلاظحفیدیً؟اخحیا

2-4-4 

الحػامل مؼ الػاملمنت والحػسیف ف  محاعػة قواهمن الػمل ومحؼلباتوات والشفافیة 

ت و ثاخة الفسصة لمجمیؼ لالػالع الػالقات وؤلاغالم والحىمٌةاإهظمة وطیاطات 

 غلاوا

2-4-5 
 ب  ت والاطحماع بت بدازة الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة الحواصل مؼ الػاملمن

 اقتراخاتومت ومػالجة الشکاوي والحظلمات اإلاحػلقة بوم
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

/ بدازة 3

وثىمیة اإلاوازد 

اإلاالیة 

بت  وألاوقاف

بدازة الػالقات 

وؤلاغالم 

 والحىمٌة

3-2 

ثىمٌة اإلاوازد 

 اإلاالٌة والحبرغات

ازة بت بد

الػالقات 

وؤلاغالم والحىمٌة 

 وفسوع الجمػٌة

3-2-1 
ثىمیة اإلاوازد اإلاالیة الکافیة لحاؼیة اإلاواشهة الالشمة لحىفیر ألاوشؼة وثدقیق 

 ؤهداف الجمػٌة.

3-2-2 

حمؼ الحبرغات اإلاحوافقة مؼ القواهمن الصادزة مً الجهات ف  الوطاثل اإلاحبػة 

وشؼة الجمػٌة ومصازف هره الحبرغاتت السطمیة اإلاػىیة ارلكت مؼ ثوطیذ ؤ

وکیفیة مساغاة وثدقیق الشسوغ التي یؼلبوا اإلاحبرع غىد قیام، االحبرعت وال،سص 

 غدم اطحخدام ایاهات اإلاحبرغمن أللسض آخس دون بذن مظبق ماومغلی 

3-2-3 
اطحخدام وطاثل اثصا  محػددة ومىاطبة للحواصل مؼ اإلااهدمن والجهات 

 هجاشات وألاوشؼة التي قامد بوا الجمػٌة اما یػصش رقألاوم بواالسطمیة ثوتع ؤلا 

3-2-4 

ذلك زفؼ وظبة الاطحاال  ف  وطؼ ماشسات ؤداء ثخحص اخىمیة اإلاوازدت اما 

اسامج وؤوشؼة الجمػٌة الخمریةت غلی للموازد وثىمٌألاوا مقاال ما یحم صسف، 

 ومقازهة هره اإلااشسات مؼ اإلايشأت اإلامارلة

3-2-5 
ثوفمر قىوات محػددة ومحجددة و اداغیة ثمکً اإلاحبرغمن واإلااهدمن امخحلف 

 شساثدهم مً ثقدیم الحبرغات اإلاالیة والػیيیة

3-2-6 
الصکاة وثدصیلهات وثددید اإلاظحدقمن غلی ثؼویس خؼؽ وبسامج خاصة للترکمب 

 الشسغیمن لها

فادة القصوى مً ؤلامکاهیات ثؼویس اسامج خاصة لحػصیص الػالقة وثدقیق الاطح 3-2-7
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 اإلاحاخة مً قبل اإلااطظات اإلاالیة اإلااهدة لمجمػٌة الخمریة

/ بدازة 3

وثىمیة اإلاوازد 

اإلاالیة 

بت  وألاوقاف

بدازة الػالقات 

وؤلاغالم 

 والحىمٌة

3-3 

بت  بدازة ألاوقاف

بدازة الػالقات 

وؤلاغالم والحىمٌة 

 وفسوع الجمػٌة

3-3-1 
م  اإهواغ، املخحلفة اما یدغم الحوحهات الاطتراثیجیة وشس رقافة الوقف ؤلاطال 

 الجمػٌةف  

 اطحقؼاب اإلاحبرغمن ااألوقاف 3-3-2

3-3-3 
ثصيیف وثددید ؤهواع الوقف وجسجیل،ت ومساغاة القواهمن الصادزة مً الجهات 

 السطمیة امل،لیة اإلاػىیة ارلك

3-3-4 

الالشمة إلدازة ألاوقاف افػالیة  ثؼویس الػملیات والظیاطات وماشسات ألاداء

هره ألاوقاف لحکون غلی لظمان شیادة ؤلایساداتت والصیاهة الدوزیة للمدافظة 

 مصدز دخل داثم لمجمػٌة

3-3-5 
دزاطة املخاػس اإلاحػلقة ااألوقافت ومً رم ثؼویس البرامج الالشمة إلدازة هره 

 حمیؼ اإلاظحویاتغلی املخاػس 

 إلدازة وراثق ألاوقافت وخفظها وثددیثوا اصفة دوزیةثؼویس هظام  3-3-6
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

بدازة الػالقات 

وؤلاغالم 

 والحىمٌة

4-1 

 بدازة الشساكات

بت بدازة 

الػالقات 

وؤلاغالم والحىمٌة 

 الجمػٌةوفسوع 

4-1-1 

ثددید الشسکاء السثیظیمن وثصيیفهمت ومً رم ثإطیع الشساکات لحدقیق 

ؤقص ی فاثدة ماوات وشیادة القیمة اإلاظافة لهره الشساکات وبما یخدم الظیاطات 

 اةدازة الػالقات وؤلاغالم والحىمٌةوالاطتراثیجیات الخاصة 

4-1-2 

بت مجا  الػالقات  ومات مؼ الشسکاءاإلاػلف  ت واإلاشازکة ف ثإطیع الحکامل ال قا

بیجاد ااحکازات وؤفکاز باداغیة وثفػیلها مً ف  ؛ مما یظاغد وؤلاغالم والحىمٌة

 خال  الشساکات

4-1-3 

الػمل اإلاشترل لحدظمن الػملیاتت وثدقیق القیمة ف  ثدقیق الاوسجام 

اض ؤطغلی اإلاظافة عظلظلة اإلاحػاملمن واإلاوزدیً؛ بودف مظاغفة الػاثد 

 الشساکاتت ودغم الحؼویس اإلاحباد  مؼ الشسکاء

4-1-4 

ػها الحػاون مؼ  ثقدیم ف  بودف الحکامل ؤلادازات وفسوع الجمػٌة ومشاًز

اإلاوازد اإلاحاخة لصیادة ف  الخدماتت وثقلیص الاشدواحیةت وثدقیق اإلاشازکة 

 الؼاقة الاطخیػاایةت وثدقیق ؤهداف الجمػٌة

4-1-5 
ؼ خاصة االػالقات وؤلاغالم والحىمٌة وبىاء م ثؼویس للحػاون وجػصیص الشساکة شاًز

 الػمل الخمري ف  مؼ اإلااطظات اإلااهدة 

4-1-6 
مؼ فئات الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة ف  هقل وثباد  الحجازب وؤفظل اإلامازطات 

 الشسکاء املخحلفة

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

4-3 

بت  الحقىٌةبدازة 

بدازة الػالقات 

وؤلاغالم والحىمٌة 

4-3-1 
ثددید الحقىیات البدیلة والىاشئةت وثقییم اطحخدامها؛ لدغم الظیاطات 

 الجمػٌة واملجحمؼغلی والاطتراثیجیاتت وکرلك ثإرمرها 

؛ لظمان ثوافقها وثکاملهات االػالقات وؤلاغالم والحىمٌةبدازة اإلاىظومة الحقىیة  4-3-2
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة الػالقات 

وؤلاغالم 

 حىمٌةوال

 وکرلك ثددیث الحقىیات اإلاحقادمة وفسوع الجمػٌة

4-3-3 
ثدقیق الاطحخدام ألام ل للحقىیاتت وقیاض مدى الاطحاال  لوطاثل الحقىیة 

 ال،الیة

 الػالقات وؤلاغالم والحىمٌةاطحخدام ثقىیة اإلاػلومات والاثصا  لحدظمن ؤداء  4-3-4

4-3-5 
االػالقات وؤلاغالم دة مبادزات الحدظمن للػملیات اطحخدام الحقىیة إلاظاه

 والحىمٌة

 اخحیاز واطحخدام الحقىیات ؤلااداغیة والصدیقة للبیئة 4-3-6

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

بدازة الػالقات 

وؤلاغالم 

 والحىمٌة

4-4 

اإلاػلومات بدازة 

بت بدازة  واإلاػسفة

الػالقات 

وؤلاغالم والحىمٌة 

 ػٌةوفسوع الجم

4-4-1 
ة التي ثدحاج بلاوا الجمػٌة لدغم الظیاطات فثددید وثصيیف اإلاػلومات واإلاػس 

 والاطتراثیجیات

4-4-2 

بدازة اإلاػلومات واإلاػسفةت وثوفمرهات و ثاخة املجا  خظ  ال،احة لکل 

اإلاػلومات واإلاػازف ذات غلی اإلاظحخدممن مً داخل الجمػٌة وخازحها لالػالع 

 الػالقة

4-4-3 
ثؼبیق آلالیات اإلاىاطبة ألمً اإلاػلومات وثکاملهات وثدقیق اإلاظحویات اإلاؼلوبة 

 مً الدقة واإلاوروقیة إلاػلومات الجمػٌة املخحلفة

4-4-4 
االػالقات وؤلاغالم زغایة وجشجیؼ وثؼویس وخمایة اإلامحلکات الفکسیة الخاصة 

 والحىمٌة

4-4-5 
ةت ومظاغفة حجمها وفػالیة الاطحفادة وطاثل اإلاػسفغلی الظعت ب ی ال،صو  

 ماوا

4-4-6 
الػالقات وؤلاغالم ف  جشجیؼ بیجاد ألافکاز الااحکازیة وؤلااداغیةت وثؼویسها 

 مً خال  اطحخدام موازد اإلاػلومات واإلاػسفة اإلاحاخةوالحىمٌة 
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 ػٌازاإلا السمص

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

بدازة الػالقات 

وؤلاغالم 

 والحىمٌة

5-1 

ثدديد و دازة 

اةدازة الػملٌات 

الػالقات 

وؤلاغالم والحىمٌة 

 وفسوع الجمػٌة

5-1-1 
بدازة ثددید الػملیات السثیظیة والفسغیة وبما یحوافق ویدقق طیاطة وؤهداف 

 الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة

 االػالقات وؤلاغالم والحىمٌةثددید اإلاظاولمن غً الػملیات املخحلفة  5-1-2

5-1-3 
 زطم وثوریق کافة ؤلاحساءات والحفاصیل اإلاحػلقة االػملیات السثیظیة والفسغیة

 بت مدوز الاطحدامة اإلاالٌة

5-1-4 

ثؼبیق ؤهظمة ذات مواصفات قیاطیة محػازف غلاوا إلدازة الجودة االجمػٌةت 

 الدلٌل ؤلاحساج  إلدازة الػالقات الػامة  9111ل: هظام بدازة الجودة ؤیصو م 

 وؤلاغالم وثىمٌة اإلاوازد اإلاالٌة(

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة ثؼویس مقاییع وماشسات ؤداء للػملیات املخحلفة 5-1-5

بدازة / 5

الػملیات 
5-2 

ثصمٌم وثؼويس 

خدمات 
5-2-1 

بت الػالقات  ثددید وثصيیف الخدمات التي ثقدمها الجمػٌة لکافة اإلاظحفیدیً

 وؤلاغالم والحىمٌة
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 ػٌازاإلا السمص

بت  والخدمات

بدازة الػالقات 

وؤلاغالم 

 والحىمٌة

بت  اإلاظحفٌديً

بدازة الػالقات 

وؤلاغالم والحىمٌة 

 وفسوع الجمػٌة

5-2-2 
ااطحؼالع زؤي اإلاظحفیدیً خو  الخدمات الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة قیام 

 دمة لهماإلاق

5-2-3 
ثؼبیق مىاجیات وآلیات مىحظمة لحصمیم الخدماتت وثقدیمها للمظحفیدیً 

 اؼسا وؤطالی  ااحکازیة ومحؼوزة

5-2-4 
االحػسیف وؤلاغالن غً الخدمات التي ثقدمها الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة قیام 

 للمظحفیدیً

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

بدازة الػالقات 

غالم وؤلا 

 والحىمٌة

5-3 

الحدظمن 

اإلاظحمس 

للػملٌات 

بت  والخدمات

بدازة الػالقات 

وؤلاغالم والحىمٌة 

 وفسوع الجمػٌة

5-3-1 

احددید ؤولویات الحدظمن للػملیات والخدمات الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة قیام 

هحاثج ماشسات ألاداء املخحلفة وهحاثج اطحؼالغات السؤي اإلاحػلقة غلی اىاًء 

 ظحفیدیًااإلا

5-3-2 
ثؼبیق مىاجیة مىحظمة للحدظمن اإلاظحمس لکافة الػملیات والخدمات وبمشازکة 

 االػالقات وؤلاغالم والحىمٌةالػاملمن 

5-3-3 
االشسح وثوطیذ الحدظیىات الجدیدة لکافة الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة قیام 

 الػاملمن واإلاظحفیدیً

5-3-4 
اقیاض وثقییم الىحاثج اإلاحدققة مً مشازیؼ م والحىمٌة الػالقات وؤلاغال قیام 

 الحدظمن اإلاظحمس لػملیاتوا وخدماتوا

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

بدازة الػالقات 

وؤلاغالم 

 والحىمٌة

5-4 

بدازة وجػصيص 

غالقات اإلاحبرغمن 

بت  واإلاظحفٌديً

بدازة الػالقات 

وؤلاغالم والحىمٌة 

 وفسوع الجمػٌة

5-4-1 
احددید وثصيیف اإلاحبرغمن کإخد ؤهم شساثذ الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة  قیام

 اإلاحػاملمن مػها

 الػالقات وؤلاغالم والحىمٌةثددید وثصيیف اإلاظحفیدیً مً خدمات  5-4-2

5-4-3 
احددید محؼلبات واخحیاحات کافة شساثذ الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة قیام 

 اإلاظحفیدیً

5-4-4 
بت الػالقات  قاغدة مػلومات محکاملة غً کافة اإلاظحفیدیً واإلاحبرغمن اىاء

 وؤلاغالم والحىمٌة

5-4-5 
االحواصل الدوزي ااإلاحبرغمن واإلاظحفیدیًت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة قیام 

 غلی مسثیاتوم ومقترخاتوم وجػصیص الػالقة مػهمت وال،صو  

5-4-6 
احؼویس هظام الاقتراخاتت ومػالجة شکاوي مٌة الػالقات وؤلاغالم والحىقیام 

 اإلاظحفیدیًت وثؼبیق آلیات وات،ة لالطحماع لصوت اإلاظحفید

5-4-7 
ت اإلاحبرغمنبدازة الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة و  ثؼویس آلیات للحواصل الفػا  امن

 الخدمات اإلاقدمة مً الجمػٌة لجمیؼ شساثذ اإلاظحفیدیًغلی و ػالغهم 
 

اإلاػٌاز 

 لسثٍس يا

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

/ ال،وكمة 6

بت  والشفافٌة

بدازة الػالقات 

6-2 

خوكمة 

الظٌاطات 

وؤلاحساءات 

 ة وذات مسحػیة قاهوهیةمدى وحود ؤهظمة وطیاطات مالیة مورق 6-2-1

 وحود ثقازیس وثدلیالت دوزیة مورقة وشفافة 6-2-2

االػالقات وؤلاغالم وحود طیاطات وات،ة آللیة قبو  الهدایا والهبات للػاملمن  6-2-3
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اإلاػٌاز 

 لسثٍس يا

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

وؤلاغالم 

 والحىمٌة

بت بدازة  اإلاالٌة

الػالقات 

وؤلاغالم والحىمٌة 

 وفسوع الجمػٌة

 والحىمٌة

6-2-4 
اثباع ألاهظمة والخشسیػات السطمیة اإلاحػلقة االحبرغات وؤوح، الصسف اإلاا ت 

 املخحلفة

 

 وفٌما يحػلق ايحاثج ممازطات الحممب وال،وكمة ما يلت: 
 جمػٌة.صلة اإغما  الذات ثنون الىؼاا الري جاؼٌ، الىحاثج  /1
 .يوحد ثقظٌم وثصيٌف وثدديث للىحاثج /2
 .اثجاهات بيجااٌة للىحاثجوحود  /3
 .حود ؤهداف مالثمة للىحاثج اإلاسحوةو  /4
 .وحود مقازهات مالثمة وايجااٌة للىحاثج /5
 .ظببات الىحاثجوحود ثوطٌذ إلا /6

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

هحاثج ؤ/ 7

 اإلاوازد البشسیة

بت بدازة 

الػالقات 

وؤلاغالم 

 والحىمٌة

 1-ؤ7

مقايٍع زؤي 

 اإلاوازد البشسية

بت بدازة 

الػالقات 

وؤلاغالم والحىمٌة 

 وفسوع الجمػٌة

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة ا الو ٌف مػد  السط 7-1-1

 فسص الحػلم والحدزی  داخل وخازج الجمػٌة 7-1-2

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة الحمکمن واإلاشازکة 7-1-3

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة الحقییم الػاد  لألداءت وثقدیس ألاداء اإلاحفوا  7-1-4

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة ساز الو ٌف الحؼوز والاطحق 7-1-5

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌةالفسص الو یفیة للػاملمن  7-1-6

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة الحػلم اإلاظحمسغلی الخشجیؼ  7-1-7

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة ایئة الػمل 7-1-8

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة اتاإلاسافق الجٌدة والخدم 7-1-11

7-1-13 
بت الػالقات وؤلاغالم  شفافیة الحػامل وألاهظمةت و حساءات اإلاوازد البشسیة

 والحىمٌة

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة شفافیة القسازات اإلاحػلقة ااإلاوازد البشسیة 7-1-14

هحاثج ؤ/ 7

 اإلاوازد البشسیة

بت بدازة 

الػالقات 

غالم وؤلا 

 والحىمٌة

 2-ؤ7

ماشسات ألاداء 
اإلاحػلقة ااإلاوازد 

بت بدازة  البشسية

الػالقات 

وؤلاغالم والحىمٌة 

 وفسوع الجمػٌة

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة ض الػاثد مً الحو یف  ؤلاهحاحیة(قیا 7-2-1

 ٌةبت الػالقات وؤلاغالم والحىمخباهات آزاء الػاملمن مػد  الاطحجااة الط 7-2-2

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة ثدقیق الىحاثج اإلاؼلوبةف  حدزی  هجاح اسامج ال 7-2-3

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة فسا الحدظمن اإلاظحمسف  اإلاشازکة  7-2-4

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة اسهامج اقتراخات اإلاو فمنف  زکة وظبة اإلاشا 7-2-5

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌةس حهود الػاملمن ثقدی 7-2-6

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة مػدالت بهحاحیة اإلاو فمن 7-2-7
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

/ هحاثج 8

بت  اإلاظحفٌديً

بدازة الػالقات 

وؤلاغالم 

 والحىمٌة

8-1 

يٍع زؤي قام

وزطا 

بت  اإلاظحفٌديً

بدازة الػالقات 

وؤلاغالم والحىمٌة 

 وفسوع الجمػٌة

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة مػد  السطا الػام 8-1-1

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة حودة الخدمات 8-1-2

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة طهولة الوصو  ب ی الخدمات 8-1-3

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة إلادة الصمىیة لحقدیم الخدماتا 8-1-4

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة طلول وکفاءة الػاملمن ومقدم  الخدمة 8-1-5

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة مدى الاطحجااة لؼل  اإلاظحفیدیً 8-1-6

 ت وؤلاغالم والحىمٌةبت الػالقا الخدماتف  مدى ؤلااداع والااحکاز  8-1-7

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة اإلاسوهة 8-1-8

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة الحواصل 8-1-9

8-1-11 
بت الػالقات وؤلاغالم  شفافیة ووطوح ؤلاحساءات والحػلیمات للمظحفیدیً

 والحىمٌة

 م والحىمٌةبت الػالقات وؤلاغال  مػالجة شکاوى اإلاظحفیدیً 8-1-11

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة ثقدیم الخدماتف  الػد  واإلاظاواة   8-1-12

/ هحاثج 8

بت  اإلاظحفٌديً

بدازة الػالقات 

وؤلاغالم 

 والحىمٌة

8-2 

ماشسات ألاداء 

اإلاحػلقة 

بت  ااإلاظحفٌديً

بدازة الػالقات 

وؤلاغالم والحىمٌة 

 وفسوع الجمػٌة

 الػالقات وؤلاغالم والحىمٌةبت  غدد اإلاظحفیدیً 8-2-1

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة غدد اإلاحبرغمن 8-2-2

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة وظبة اإلاحبرغمن الداثممن/ اإلاىقؼػمن 8-2-3

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة غدد الخدمات اإلاقدمة للمظحفیدیً 8-2-4

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة ةوظبة الخدمات الجدید 8-2-5

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة مػد  الوقد الالشم لحقدیم الخدمات املخحلفة 8-2-6

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة محوطؽ الصمً اإلاظحاسا إلاػالجة الشکوى  8-2-7

 مٌةبت الػالقات وؤلاغالم والحى ثقدیم الخدماتف  وظبة ألاخؼاء  8-2-8

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة حجم الحبرغاتف  مػدالت الىمو  8-2-9

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة ثىوع شساثذ اإلاظحفیدیً 8-2-11

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة غدد الاقتراخات اإلاقدمة مً اإلاظحفیدیً 8-2-11

 قات وؤلاغالم والحىمٌةبت الػال غدد الاقتراخات اإلاؼااقة 8-2-12
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة هخائج / 9

الػالقات 

وؤلاغالم 

 والحىمٌة

9-1 

بت  الىخائج املاليت

بدازة الػالقات 

وؤلاغالم والحىمٌة 

 وفسوع الجمػٌة

 ؤلایسادات الظىویة لمجمػٌة 9-1-1

 اإلاصسوفات الظىویة لمجمػٌة 9-1-2

 وظبة الحبرغات مً ؤلایسادات 9-1-3

 وظبة الحبرغات الداثمة/ اإلاىقؼػة 9-1-4

 لمجمػٌة غدد اإلاحبرغمن 9-1-5

 محوطؽ الحبرغات لکل محبرع 9-1-6

 الاطخ مازغلی الػاثد  9-1-7
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 الىفقاتف  حجم الترشید  9-1-8

 جموع الحبرغات/ مجموع اإلاصسوفات( م ػالیة الحبرغاتوظبة ف 9-1-9

 / الحبرغات اإلاػلىة وظبة الحبرغات امل،صلة 9-1-11
ً
 فػلیا

 الالتبام ااإلاواشهة 9-1-11

 لمجمػٌة غدد ألاوقاف 9-1-12

 حجم الدخل مً ألاوقاف 9-1-13

 وظبة دخل ألاوقاف ب ی ؤلایسادات 9-1-14

زة بداهحاثج / 9
الػالقات 

وؤلاغالم 

 والحىمٌة

9-2 

الىحاثج 

بت  الخشاٌلٌة

بدازة الػالقات 

وؤلاغالم والحىمٌة 

 وفسوع الجمػٌة

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة الوقد الالشم إلهجاش الػملیات السثیظیة 9-2-1

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة وظبة ألاخؼاء  الجودة( 9-2-2

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة طحجااةمػد  الا  9-2-3

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة فػالیة ؤداء الػملیات 9-2-4

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة الػملیات وؤلاحساءاتف  وظبة الحدظمن  9-2-5

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة الػملیات املخحلفةف  ؤلااداع والااحکاز  9-2-6

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة غدد الاقتراخات اإلاؼبقة 9-2-7

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة غدد اإلاشازیؼ الجدیدة 9-2-8

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة وظبة اإلاػامالت ؤلالکتروهیة 9-2-9

 الحىمٌةبت الػالقات وؤلاغالم و  غدد ؤلاغالهات واإلابادزات ؤلاغالمیة 9-2-11

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة مػد  اإلاشازکات ؤلاغالمیة 9-2-11

بدازة هحاثج / 9

الػالقات 

وؤلاغالم 

 والحىمٌة

9-3 

هحاثج اإلاوازد 

بت  والشساكات

بدازة الػالقات 

وؤلاغالم والحىمٌة 

 وفسوع الجمػٌة

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة غدد اإلاوزدیً 9-3-1

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة بة اإلاوزدیً امل،لیمنوظ 9-3-2

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة غدد الشساکات 9-3-3

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة ثکالیف اإلاوزدیً 9-3-4

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة غدد الاححماغات مؼ الشسکاء 9-3-5

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة شسکاءغدد اإلابادزات هدو ال 9-3-6

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة غدد الخدمات اإلاشترکة مؼ الشسکاء 9-3-7

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة مػد  دوزان املخصون 9-3-8

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة غدد اإلابادزات املجحمػیة 9-3-12

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة یجاایة للمبادزات املجحمػیةقیاض آلاراز ؤلا  9-3-13

بدازة هحاثج / 9

الػالقات 

وؤلاغالم 

 والحىمٌة

9-4 

هحاثج اإلاػلومات 

بت بدازة  واإلاػسفة

الػالقات 

وؤلاغالم والحىمٌة 

 وفسوع الجمػٌة

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة غدد مصادز اإلاػلومات لمجمػٌة 9-4-1

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة دد ؤلاصدازات الدوزیةغ 9-4-2

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة طهولة الوصو  للمػلومات 9-4-3

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة دقة اإلاػلومات 9-4-4

 بت الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة غدد اإلابادزات اإلاحػلقة ااإلاػلومات واإلاػسفة 9-4-5

 اإلااثمسات واللقاءات الػلمیة ذات الػالقة االػمل الخمري ف  غدد اإلاشازکات  9-4-6
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ا: فٌما يحػلق اماشسات ال،وكمة وفق مػٌاز  متمن(
ً
 رال 

املػياز 

 السئيس ي

 املػياز الفسعي
 غىاصس الخميز )املمازشاث( السمز

 املػياز السمز

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-4 

 الفسوع واإلاناث 

 ػٌةلمجم
 بوشاء مناث  لمجمػٌة 1-4-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-5 

الػالقات  ثقازيس

 وؤلاغالم والحىمٌة
 لمجمػٌة الحقازيس الظىوية 1-5-1

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-6 

ألاهظمة الظازية 

 بت اإلاملتة
 البرامج الحوغوية الداخلٌة الوقاثٌة مً حساثم ؤلازهاب وثمويل، 1-6-5

الالتبام / 1

 الامح ا و 
1-7 

 ؤوشؼة وفػالٌات

الػالقات وؤلاغالم 

 والحىمٌة

 لمجمػٌة الترخٌص وممازطة ألاوشؼة 1-7-1

 لمجمػٌة ألاوشؼة والفػالٌات الدولٌة 1-7-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-8 

 لجانثنويً 

الػالقات 

 وؤلاغالم والحىمٌة

 والحىمٌةالخاصة اةدازة الػالقات وؤلاغالم  المجان الداثمة 1-8-1

 الخاصة اةدازة الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة المجان اإلااقحة 1-8-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-9 

 وراثق وسجالت

الػالقات 

 وؤلاغالم والحىمٌة

 الخاصة اةدازة الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة خفظ الوراثق والسجالت 1-9-1

 بصداز اؼاقات غظوية الجمػٌة الػمومٌة 1-9-3

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-11 

بيسادات 

ومصسوفات 

 الجمػٌة وثملك

 لمجمػٌة حمؼ الحبرغات وصسف ألاموا  1-11-1

 لمجمػٌة اطحقبا  ؤلاغاهات مً خازج اإلاملتة 1-11-2

 موافقة الجمػٌة الػمومٌة غل  الحملك 1-11-3

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-1 

 لواثذ وؤهظمة

الػالقات 

 الحىمٌةوؤلاغالم و 

 الالثدة ألاطاطٌة وشس 2-1-1

 والخاصة اةدازة الػالقات وؤلاغالم والحىمٌة وشس اللواثذ والظٌاطات اإلاػحمدة 2-1-2

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-2 

اٌاهات القاثممن 

الػالقات غل  

 وؤلاغالم والحىمٌة

 وشس اٌاهات ؤغظاء الجمػٌة الػمومٌة واححماغاتوا 2-2-1

 فصاح غً اٌاهات ؤلادازة الحىفٌرية والفسوعؤلا  2-2-3

 لمجمػٌة وفسوغهاؤلافصاح غً الشوالس الو ٌفٌة  2-2-4

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-3 

الػالقات اٌاهات 

 وؤلاغالم والحىمٌة

 اإلاوقؼ ؤلالتتروو  للمىظمة وثددي ، 2-3-1

 قات وؤلاغالم والحىمٌةالخاصة اةدازة الػال الحػامل مؼ الشناوى والاطحفظازات 2-3-2

2-3-3 
والخاصة اةدازة الػالقات وؤلاغالم  غملٌات قٌاض السطا ألص،اب الػالقة

 والحىمٌة

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-4 

ؤهداف وبسامج 

الػالقات 

 وؤلاغالم والحىمٌة

 والخاصة ااإلدازة  وشس ألاهداف الاطتراثٌجٌة والخشاٌلٌة 2-4-1

 الخاصة االجمػٌةوشؼة والبرامج وشس ثقازيس ألا 2-4-2

 وشس مبالغ اإلاظاغدات الىقدية والػٌيٌة وؤغداد اإلاظحفٌديً 2-4-3

 ثبلٌغ اإلاظحفٌديً غً الظٌاطات واللواثذ غىد وشسها او ثدديثوا 2-4-4

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
 القواثم اإلاالٌة 2-5

 وشس الحقازيس اإلاالٌة السبػٌة اإلاػحمدة 2-5-1

 وشس الحقسيس اإلاا ت الظىوي اإلاػحمد 2-5-2
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 بت الخؼة الخشاٌلٌة الحاطػةه ؤلادازة الواحبات السثٍظة اإلاىوػة بور اإلاوازد البشسية:بدازة 
 
ً
 : فٌما يحػلق احدقٌق ااألهداف الاطتراثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:ؤوال

 (1)ق %.221اشخقطاب وجمكين وجطىيس وجىطين الكفاءاث البشسيت بيصبت  /19

 مً اإلااشسات ثدقٌق هرا الهدف السثٍع خال  طىوات الخؼة الاطتراثٌجٌةالػمل بت ويحؼل  
ً
ت محاعػة غددا

 الاطتراثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:

 شسح اإلااشس اإلااشسات الاطتراثٌجٌة ت
 اإلاظألاودف خظ  الفترات

2121 2121 2122 2123 2124 

 (1-1 ا
غدد اإلاو فمن اإلاظألاودفمن 

 طاغة ثدزيبٌة( 12حدزي  اــــــ  اال
اطألاوداف اإلاو فمن 

 ابرامج الحدزي 
25 51 75 111 125 

 مظحوى قٌاض ؤرس الحدزي  (2-1 ا
قٌاض اإلاو ف غً 
الدوزات بت ثؼبٌق، 

 الػملت
75% 81% 85% 91% 95% 

 (3-1 ا

وظبة حودة ثؼبٌق اسهامج 
شفاف لحقويم ألاداء الو ٌف  

امل غل  كافة النادز البشسي الػ
 االجمػٌة

ثؼبٌق آلٌة ثقٌٌم 
اسهامج شفاف غل  

 حمٌؼ اإلاو فمن
81% 85% 91% 95% 111% 

 

 
ً
 : فٌما يحػلق اممازطات الحممب وال،وكمة ما يلت:  راهٌا

 لحؼبٌق اإلامازطة. مدددةمػحمدة و مىاجٌة وحود  /1

 الحدديث الدوزي للمىاجٌة. /2

 .وشاملة لجمٌؼ بحساءات اإلامازطة محناملةاإلاىاجٌة ثنون  /3

 .اهحظام وشمولٌةثؼبٌق اإلاىاجٌة ا /4

 بطافة الشواهد لجمٌؼ ؤلاحساءات اإلاىفرة بت اإلاىاجٌة. /5
اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت بدازة اإلاوازد 

 البشسية

1-1 

القادة كقدوة 

 خظىة للػاملمن

بت بدازة اإلاوازد 

البشسية بت 

الجمػٌة 

 وفسوغها

1-1-1 
مً  مفاهٌم ومبادت الػمل الخمري والايمان اإهمٌح، اإلاوازد البشسية ثبني قادة

 الجاه  الديني وؤلاوظاو 

 ة لمجمػٌةٌم اإلااطظٌالالتبام والػمل االق 1-1-2

1-1-3 
مبدؤ الشوزى الثخاذ  وثؼبٌق تبت اإلاوازد البشسية الػاملمنمؼ  ااإلاشازكةادة ٌالق

 القسازات

 ذلك بتالقدوة ال،ظىة  وثقديمت بت اإلاوازد البشسية الػمل الحؼوعت وجشجٌؼثبني  1-1-4

1-1-5 
غمل جػصش زوح الػمل  آلٌاتت وثبني ااإلاوازد البشسيةالػمل الجماعت  جشجٌؼ

 الػاملمن ابنالجماعت 

 بت اإلاوازد البشسية د مً قادة اإلاظحقبليحد ٌلح وثؼويسبغداد  بتاإلاظاهمة  1-1-6

الظسوف اإلاالثمة  وتوٌئةت والااحنازؤلااداع  غل  بت اإلاوازد البشسية الػاملمن جشجٌؼ 1-1-7



 مامرسات التميز والحوكمة –م( 2022هـ )1443/1444الخطة التشغيلية التاسعة 

 212مً  132الصفدت 

 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 لرلك

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت بدازة اإلاوازد 

 البشسية

1-2 

الحخؼٌؽ 

بت  الاطتراثٌ ت

بدازة اإلاوازد 

البشسية بت 

ٌة الجمػ

 وفسوغها

1-2-1 
ة ٌم اإلااطظٌالق وثدديدة وزطالة الجمػٌةت يزئ  وصٌالةبغداد اإلاشازكة بت 

 الخبري الػمل  مفاهٌم يحوافق امبادتن اما مللػامل

1-2-2 

 كافة وثدلٌلحمؼ  يشملاما  الاطتراثٌ ت الحخؼٌؽمفهوم  وثؼبٌقثبني 

للموازد  اإلاوقف  لالحدلٌوالخاصة ذات الػالقةت وغمل  الداخلٌةاإلاػلومات 

 الصمىٌةواإلادة  اإلاظاولٌاتت السثٍظٌةغوامل الىجاح  وثدديد وثؼويست البشسية

 للحىفٌر

1-2-3 
والالشمة إلاواحهة املخاػس  البديلةلمخؼؽ  الاطتراثٌجٌةالخؼة  شمولٌة

 مجا  مدوز القٌادة ؤلادازية واإلاالٌة بت واإلاحامرات

1-2-4 

 لنافة الاطتراثٌجٌةوالخؼة  اإلااطظٌةم ٌالة والقوالسط السئية وجػمٌموشس 

اإلاوازد اإغما  ووشاػات ىٌمن اإلاػ كافة وكرلكت ااإلاوازد البشسية الػاملمن

 البشسية

1-2-5 
بت مدوز القٌادة  الاطتراثٌجٌةالخؼة  ثىفٌرمساحػة ومحاعػة  آلٌة وثؼبٌق ثؼويس

 عػة وؤلاهجاشللمحا الدوزية الحقازيست و غداد ؤلادازية واإلاالٌة

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت بدازة اإلاوازد 

 البشسية

1-3 

الحواصل الفػا  

 مؼ كافة اإلاػىٌمن

بت بدازة اإلاوازد 

البشسية بت 

الجمػٌة 

 وفسوغها

1-3-1 
ن ٌماإلاػى كافةقىوات للحواصل الفػا  واإلاباشس واإلاىحظم مؼ  وثدديد ثؼويس

 اإلاوازد البشسيةاإغما  

1-3-2 
 كافةومحؼلبات  اخحٌاحات وثدديدت الػمٌلالاطحماع لصوت  طٌاطةثبني 

 ومجحمؼ وشسكاء منومحبرغ ومظحفٌديً منمً غامل ااإلاوازد البشسيةن ٌماإلاػى

1-3-3 
ذات الػالقة  والفػالٌات ٌةألاوشؼة املجحمػ بت اإلاوازد البشسيةقادة  كةمشاز 

 الخمري االػمل 

1-3-4 

نت ٌماإلاػى كافةمػد  زطا  وقٌاضاطحؼالع السؤي  طحبٌاهاتا وجشجٌؼثبني 

هرا  بتالالشمة  والوقاثٌة الحص،ٌدٌةهحاثجهات واثخاذ القسازات  غل والاػالع 

 الخصوص

1-3-5 
 واإلاظحفٌديً الػاملمن كافةالباب اإلافحوح مؼ  طٌاطة اإلاوازد البشسية ثبني قادة

 مً خدمات الجمػٌة

1-3-6 
الصوزة  وثدظمن لحػصيصامبادزات فّػالة ومىحظمة  اإلاوازد البشسية قٌادة قٌام

 ن واملجحمؼٌمامخحلف شساثذ اإلاػى للموازد البشسية الرهىٌة

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت بدازة اإلاوازد 

 البشسية

1-4 

مشازكة القادة 

بت ثؼويس 

وثدظمن الاهظمة 

ػات  والخشًس

بت والػملٌات 

بدازة اإلاوازد 

1-4-1 
واإلاظاهدة  السثٍظٌة الػملٌات ثدديد بت ااإلاشازكة اإلاوازد البشسية قادة قٌام

 غاوا اإلاظاولمن وثدديداالجمػٌةت 

1-4-2 

وؤلاحساءات  الػملٌات لنافةاإلاظحمس  الحدظمن إلافاهٌم القٌادة وجشجٌؼثبني 

فسا الػمل  بتواإلاشازكة الشخصٌة ت ااإلاوازد البشسية وؤلادازية الخشاٌلٌة

 املخصصة لهرا الاسض

وال،قاثق  وؤلاخصاثٌاتاإلاػلومات  كافة وثدلٌلاجمؼ  اإلاوازد البشسية قادة قٌام 1-4-3
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

البشسية بت 

الجمػٌة 

 وفسوغها

 غل اإلاقترخة  والحدظٍىات والحػديالتاثخاذ القسازات  بتالالشمة للمظاغدة 

ػاتؤهظمة    تاإلاظحوى امل،لت والدو  غل  الخمري الػمل  وجشًس

1-4-4 
احؼویس ؤهظمة فػالة لقیاض ألاداء اإلااطس ي لکافة  اإلاوازد البشسية قیادةقیام 

 اإلاوازد البشسيةقؼاغات وغملیات 

1-4-5 

صیالة ف  المجان وفسا الػمل اإلاحخصصة ف   اإلاوازد البشسية مشازکة قادة

الػمل غلی  وثؼویس وثددیث ألاهظمة والخشسیػات املخحلفة ذات الػالقة والحإرمر

 الخمري 

1-4-6 
ااإلاوازد اإلاىظمات الوػىیة وؤلاقلیمیة والدولیة ذات الػالقة ف  اإلاشازکة 

 البشسية

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت بدازة اإلاوازد 

 البشسية

1-5 

ثبني ووشس رقافة 

الجودة والحممب 

بت بدازة اإلاوازد 

البشسية بت 

الجمػٌة 

 وفسوغها

1-5-1 
اإلالحقیات واإلااثمسات والدوزات الحدزیبیة ف   اإلاوازد البشسية ة قادةمشازک

بف  اإلاحخصصة   مجا  الجودة والحممُّ

1-5-2 

ب  اإلاوازد البشسية جشجیؼ قیادة لکافة مشازیؼ وبسامج الجودة وثدقیق الحممُّ

ت وثقدیس الػاملمن مً ؤفساد وفسا غمل اإلاشازکمن اإلاوازد البشسيةاإلااطس ي داخل 

 هره البرامج  ف

1-5-3 

اخبني وثؼبیق مفهوم الحقییم الراج  للحممب  اإلاوازد البشسية قیام و مبادزة قادة

اإلااطس ي داخل الجمػٌةت وبصفة مىحظمةت والاطحفادة مً هحاثج الحقییم 

 اإلاوازد البشسيةلحؼویس وثدظمن ؤغما  وهحاثج 

1-5-4 
دزاطة غلی وا الخشایلیة وؤلادازیة اىاًء کافة قسازات اإلاوازد البشسية اثخاذ قیادة

 وثدلیل الىحاثج املخحلفة اإلاحدققةت وکرلك الحوقػات والحيباات اإلاظحقبلیة

1-5-5 
اسامج وحواثص ف  وجشجیػها إلاشازکة الجمػٌة  اإلاوازد البشسية مبادزة قیادة

 
ً
 ودولیا

ً
ب مدلیا  الجودة والحممُّ

1-5-6 
اخشجیؼ وشس وثباد  ؤفظل اإلامازطات والحؼبیقات  ةاإلاوازد البشسي قیادةقیام 

 ف  
ً
 ودولیا

ً
 الػمل الخمري مؼ الجهات اإلامارلة مدلیا

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت بدازة اإلاوازد 

 البشسية

1-6 

بدازة املخاػس 

 وبسامج الحاٌمر

بت بدازة اإلاوازد 

البشسية بت 

الجمػٌة 

 وفسوغها

1-6-1 
بدازة اسامج وفػالیات الحایمر ف   اإلاوازد البشسية قادةلاإلاشازکة الشخصیة 

 املخحلفة داخل الجمػٌة

1-6-2 
غلی اصفة دوزیة اىاًء  للموازد البشسيةدزاطة وثددید اسامج الحایمر اإلاؼلوبة 

 الجمػٌةغلی هحاثج ثدلیل الػوامل الداخلیة والخازحیة اإلاارسة 

1-6-3 

إلدازة الحایمرت وثقلیص اإلاقاومة لهره  ثؼویس آلیات غمل وات،ة ومدددة

ثدقیق ألاهداف اإلاسحوة مً اسامج ف  البرامجت وطمان مشازکة کافة اإلاػىیمن 

 الحایمر املخحلفة

1-6-4 
 وثؼويست اإلاوازد البشسيةؤغما  ووشاػات غلی کافة املخاػس امل،حملة  ثدديد

 ال،لو  والبداثل الالشمة إلاواحهة هره املخاػس
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از اإلاػٌ

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية
2-1 

ثخؼٌؽ وثإممن 

اخحٌاحات 

الجمػٌة مً 

 اإلاوازد البشسية

2-1-1 
بت اإلاوازد  وطؼ وثؼویس الظیاطات وؤلاحساءات والخؼؽ الخاصة االػاملمن

 البشسية

2-1-2 
وازد البشسیة االظیاطات والاطتراثیجیات والهیکل الحىظیمي زبؽ خؼؽ اإلا

 والػملیات السثیظیة لمجمػٌة

2-1-3 
ثددید الو اثف وثصمیمها وثوصیفهات وثخؼیؽ اخحیاحات الجمػٌة مً القوى 

 الػاملة

2-1-4 
بدازة غملیة الحو یفت و یجاد الکوادز والؼاقات البشسیة الالشمة لحقدیم 

 غما  املخحلفة االجمػٌةالخدمات وألا 

 بدازة اسهامج الحدزج والحػاق  الو یف  للموازد البشسیة 2-1-5

 ثؼویس طیاطات واطتراثیجیات اإلاوازد البشسیةف  بشسال الػاملمن  2-1-6

2-1-7 
غمل مظوخات دوزیة لقیاض زطا الػاملمنت والاطحفادة مً الىحاثج لحؼویس 

 بشسیة االجمػٌةطیاطات وخدمات اإلاوازد ال

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية
2-2 

منافإة الػاملمن 

بت  وجػويظهم

الجمػٌة 

 وفسوغها

 بحساء ثقییم غلمي وماو ت للو اثف املخحلفة االجمػٌة 2-2-1

 کیف ثقوم الجمػٌة احددید اإلاصایا التي ثمىدها للػاملمن؟ 2-2-2

 وطؼ هظام واتع وشامل لألحوز والسواث  2-2-3

بت و بغداد هظام لم،وافص 2-2-4  جشجیؼ ومکافإة ألاداء اإلاحمّمِّ

  شفاف( ثؼبیق هظام لػمل ثقییم دوزي ألداء الػاملمن 2-2-5

 زبؽ هظام ثقییم ألاداء اىظام ألاحوز والسواث ت وکرلك هظام ال،وافص االجمػٌة 2-2-6

 زبؼها اإهداف الجمػٌةمساحػة وثددیث ؤهداف ألافساد واملجموغاتت و  2-2-7

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية
2-3 

ثؼويس وثدزي  

بت  الػاملمن

الجمػٌة 

 وفسوغها

2-3-1 
احددید وثصيیف مهازات وقدزات الػاملمن  بدازة اإلاوازد البشسيةکیف ثقوم 

 االجمػٌة؟

 احددید الاخحیاحات الحدزیبیة للػاملمن؟ بدازة اإلاوازد البشسيةکیف ثقوم  2-3-2

2-3-3 
بکظاب الػاملمن اإلاػسفة واإلاهازات الالشمة لسبؽ ؤوشؼة اإلاوازد البشسیة 

 امحؼلبات اإلاظحفیدیً وؤغما  الجمػٌة

2-3-4 
هؼاا ألافساد واملجموغات وؤلادازة وثؼویس غلی بیجاد وثىمیة فسص الحػلم 

 مهازات فسا الػمل

 الػاملمن؟غلی اغلیة وؤرس الحدزی  اقیاض ف بدازة اإلاوازد البشسيةکیف ثقوم  2-3-5

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية
2-4 

ثمتمن الػاملمن 

ومشازكألاوم 

وثوفمر اٍئة غمل 

بت  مىاطبة

الجمػٌة 

 وفسوغها

2-4-1 
غملیات ف  اخشجیؼ الػاملمنت و شساکهم  بدازة اإلاوازد البشسيةکیف ثقوم 

 الحدظمن اإلاظحمس للػملیات والخدمات؟

2-4-2 
ثفویع الصالخیات الکافیة لحمکمن الػاملمن مً القیام احلبیة  کیف یحم

 اخحیاحات اإلاظحفیدیً؟

2-4-3 
وحود هظام للظالمة اإلاهىیة االجمػٌة والحؼویس اإلاظحمس لبیئة الػمل ومسافق 

 الجمػٌة
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از اإلاػٌ

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

2-4-4 
الحػامل مؼ الػاملمنت والحػسیف ف  محاعػة قواهمن الػمل ومحؼلباتوات والشفافیة 

 ظمة وطیاطات اإلاوازد البشسیةت و ثاخة الفسصة لمجمیؼ لالػالع غلاوااإه

2-4-5 
اقتراخاتومت ومػالجة الشکاوي والحظلمات  ب  الحواصل مؼ الػاملمنت والاطحماع 

 اإلاحػلقة بوم

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية
2-5 

بدازة شاون 

 اإلاوازد البشسية

بت الجمػٌة 

 وفسوغها

 ات،ة الطحقؼاب وثإهیل وثدزی  وثدفمب ومکافإة الػاملمنوحود مىاجیة و  2-5-1

 وطؼ طیاطات وؤهظمة وات،ة ومىاطبة لػمل الػاملمن 2-5-2

2-5-3 
اإلاشازکة وثدغم اإلابادزات ؤلااداغیة والااحکازیة غلی ثوفمر الفسص التي جشجؼ 

 للػاملمن

2-5-4 
مخحلف ؤلادازات  امنل قافة وشس الوعت اإهمیة الػملت ووشس هره اف  اإلاظاهمة 

 بت الجمػٌة وفسوغها
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

بدازة اإلاوازد 

 البشسية

4-1 

 بدازة الشساكات

بت بدازة اإلاوازد 

البشسية بت 

الجمػٌة 

 وفسوغها

4-1-1 

لشسکاء السثیظیمن وثصيیفهمت ومً رم ثإطیع الشساکات لحدقیق ثددید ا

ؤقص ی فاثدة ماوات وشیادة القیمة اإلاظافة لهره الشساکات وبما یخدم الظیاطات 

 اةدازة اإلاوازد البشسيةوالاطتراثیجیات الخاصة 

4-1-2 
ف  اإلاػلومات مؼ الشسکاء؛ مما یظاغد ف  ت واإلاشازکة ف ثإطیع الحکامل ال قا

 جاد ااحکازات وؤفکاز باداغیة وثفػیلها مً خال  الشساکاتبی

4-1-3 

الػمل اإلاشترل لحدظمن الػملیاتت وثدقیق القیمة ف  ثدقیق الاوسجام 

ؤطاض غلی اإلاظافة عظلظلة اإلاحػاملمن واإلاوزدیً؛ بودف مظاغفة الػاثد 

 الشساکاتت ودغم الحؼویس اإلاحباد  مؼ الشسکاء

4-1-4 

ثقدیم الخدماتت ف  بودف الحکامل  بدازات اإلاوازد البشسية بت الفسوعالحػاون مؼ 

اإلاوازد اإلاحاخة لصیادة الؼاقة ف  وثقلیص الاشدواحیةت وثدقیق اإلاشازکة 

 الاطخیػاایةت وثدقیق ؤهداف الجمػٌة

4-1-5 
ف  اسامج خاصة للحػاون وجػصیص الشساکة مؼ اإلااطظات اإلااهدة وبىاء ثؼویس 

 ي الػمل الخمر 

 مؼ فئات الشسکاء املخحلفة اإلاوازد البشسيةف  الحجازب وؤفظل اإلامازطات ثورٌق  4-1-6

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

بدازة اإلاوازد 

 البشسية

4-2 

بدازة اإلاواد 

واإلاباو  

بت  واإلامحلنات

بدازة اإلاوازد 

البشسية بت 

الجمػٌة 

 وفسوغها

4-2-1 
ة لدغم ثدقیق الحوح، والاطتراثیجیات الخاصة الاطحخدام ألام ل لألصو  ال ااح

 االجمػٌة

 بدازة وصیاهة ألاصو  ال ااحة لحدظمن الػمس الخشایلت لهره ألاصو   4-2-2

 بدازة ؤمً وطالمة ألاصو  واإلامحلکات الخاصة االجمػٌة 4-2-3

4-2-4 
والبیئة  املجحمؼغلی خفع ؤي آراز طلبیة للممحلکات ؤو اإلاىحجات ؤو الخدمات 

 الص،ة والظالمةغلی ذلك الحإرمر ف  والػاملمنت اما 

بدازة وثخصیً اإلاوادت طواء کاهد ثبرغات غیيیة ؤو مواد جشایلیة وثدقیق  4-2-5
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 اإلاػدالت اإلاىاطبة مً املخصون االجمػٌة

4-2-6 
الجهة اإلاػىیةت وخفع الحالف ف  الترشید والاطحخدام ألام ل للمىافؼ الػامة 

 إلاواد اإلاظألاولکةت و غادة ثدویسهاوا

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

بدازة اإلاوازد 

 البشسية

4-3 

بت  الحقىٌةبدازة 

بدازة اإلاوازد 

البشسية بت 

الجمػٌة 

 وفسوغها

4-3-1 
ثددید الحقىیات البدیلة والىاشئةت وثقییم اطحخدامها؛ لدغم الظیاطات 

 الجمػٌة واملجحمؼغلی ت وکرلك ثإرمرها الخاصة ااإلاوازد البشسية والاطتراثیجیات

4-3-2 
؛ لظمان ثوافقها وثکاملهات وکرلك ثددیث ااإلدازةبدازة اإلاىظومة الحقىیة 

 الحقىیات اإلاحقادمة

4-3-3 
ثدقیق الاطحخدام ألام ل للحقىیاتت وقیاض مدى الاطحاال  لوطاثل الحقىیة 

 ال،الیة

 اإلاوازد البشسيةالاثصا  لحدظمن ؤداء اطحخدام ثقىیة اإلاػلومات و  4-3-4

 ااإلاوازد البشسيةاطحخدام الحقىیة إلاظاهدة مبادزات الحدظمن للػملیات  4-3-5

 اخحیاز واطحخدام الحقىیات ؤلااداغیة والصدیقة للبیئة 4-3-6

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

بدازة اإلاوازد 

 البشسية

4-4 

اإلاػلومات بدازة 

ت بدازة ب واإلاػسفة

اإلاوازد البشسية 

بت الجمػٌة 

 وفسوغها

4-4-1 
لدغم  اإلاوازد البشسيةة التي ثدحاج بلاوا فثددید وثصيیف اإلاػلومات واإلاػس 

 الظیاطات والاطتراثیجیات

4-4-2 

بدازة اإلاػلومات واإلاػسفةت وثوفمرهات و ثاخة املجا  خظ  ال،احة لکل 

اإلاػلومات واإلاػازف ذات غلی ػالع اإلاظحخدممن مً داخل الجمػٌة وخازحها لال 

 الػالقة

4-4-3 
ثؼبیق آلالیات اإلاىاطبة ألمً اإلاػلومات وثکاملهات وثدقیق اإلاظحویات اإلاؼلوبة 

 املخحلفة اإلاوازد البشسيةمً الدقة واإلاوروقیة إلاػلومات 

 اإلاوازد البشسيةزغایة وجشجیؼ وثؼویس وخمایة اإلامحلکات الفکسیة الخاصة  4-4-4

4-4-5 
وطاثل اإلاػسفةت ومظاغفة حجمها وفػالیة الاطحفادة غلی الظعت ب ی ال،صو  

 ماوا

4-4-6 
مً  اإلاوازد البشسيةف  جشجیؼ بیجاد ألافکاز الااحکازیة وؤلااداغیةت وثؼویسها 

 خال  اطحخدام موازد اإلاػلومات واإلاػسفة اإلاحاخة
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 س الحممب  اإلامازطات(غىاص السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

بدازة اإلاوازد 

 البشسية

5-1 

ثدديد و دازة 

بت الػملٌات 

بدازة اإلاوازد 

البشسية بت 

الجمػٌة 

 وفسوغها

5-1-1 
اإلاوازد ثددید الػملیات السثیظیة والفسغیة وبما یحوافق ویدقق طیاطة وؤهداف 

 البشسية

 ااإلاوازد البشسيةثددید اإلاظاولمن غً الػملیات املخحلفة  5-1-2

5-1-3 
 زطم وثوریق کافة ؤلاحساءات والحفاصیل اإلاحػلقة االػملیات السثیظیة والفسغیة

 بت مدوز القٌادة ؤلادازية واإلاالٌة

5-1-4 
ثؼبیق ؤهظمة ذات مواصفات قیاطیة محػازف غلاوا إلدازة الجودة االجمػٌةت 

  الدلٌل ؤلاحساج  إلدازة اإلاوازد البشسية( 9111هظام بدازة الجودة ؤیصو م ل: 
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 س الحممب  اإلامازطات(غىاص السمص

 اإلاػٌاز السمص

 بت اإلاوازد البشسية ثؼویس مقاییع وماشسات ؤداء للػملیات املخحلفة 5-1-5

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

بدازة اإلاوازد 

 البشسية

5-2 

ثصمٌم وثؼويس 

خدمات 

بت  اإلاظحفٌديً

بدازة اإلاوازد 

 البشسية بت

الجمػٌة 

 وفسوغها

 لکافة اإلاظحفیدیً اإلاوازد البشسيةثددید وثصيیف الخدمات التي ثقدمها  5-2-1

 ااطحؼالع زؤي اإلاظحفیدیً خو  الخدمات اإلاقدمة لهم اإلاوازد البشسيةقیام  5-2-2

5-2-3 
ثؼبیق مىاجیات وآلیات مىحظمة لحصمیم الخدماتت وثقدیمها للمظحفیدیً 

 احکازیة ومحؼوزةاؼسا وؤطالی  ا

 االحػسیف وؤلاغالن غً الخدمات التي ثقدمها للمظحفیدیً اإلاوازد البشسيةقیام  5-2-4

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

بدازة اإلاوازد 

 البشسية

5-3 

الحدظمن 

اإلاظحمس 

للػملٌات 

بت  والخدمات

بدازة اإلاوازد 

البشسية بت 

الجمػٌة 

 وفسوغها

5-3-1 
غلی احددید ؤولویات الحدظمن للػملیات والخدمات اىاًء  شسيةاإلاوازد البقیام 

 هحاثج ماشسات ألاداء املخحلفة وهحاثج اطحؼالغات السؤي اإلاحػلقة ااإلاظحفیدیً

5-3-2 
ثؼبیق مىاجیة مىحظمة للحدظمن اإلاظحمس لکافة الػملیات والخدمات وبمشازکة 

 ااإلاوازد البشسيةالػاملمن 

5-3-3 
االشسح وثوطیذ الحدظیىات الجدیدة لکافة الػاملمن  البشسية اإلاوازدقیام 

 واإلاظحفیدیً

5-3-4 
اقیاض وثقییم الىحاثج اإلاحدققة مً مشازیؼ الحدظمن  اإلاوازد البشسيةقیام 

 اإلاظحمس لػملیاتوا وخدماتوا

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

بدازة اإلاوازد 

 البشسية

5-4 

بدازة وجػصيص 

رغمن غالقات اإلاحب

بت  واإلاظحفٌديً

بدازة اإلاوازد 

البشسية بت 

الجمػٌة 

 وفسوغها

5-4-1 
احددید وثصيیف اإلاحبرغمن کإخد ؤهم شساثذ اإلاحػاملمن  اإلاوازد البشسيةقیام 

 مػها

 اإلاوازد البشسيةثددید وثصيیف اإلاظحفیدیً مً خدمات  5-4-2

 ت کافة شساثذ اإلاظحفیدیًاحددید محؼلبات واخحیاحا اإلاوازد البشسيةقیام  5-4-3

 اىاء قاغدة مػلومات محکاملة غً کافة اإلاظحفیدیً واإلاحبرغمن 5-4-4

5-4-5 
االحواصل الدوزي ااإلاحبرغمن واإلاظحفیدیًت وجػصیص الػالقة  اإلاوازد البشسيةقیام 

 غلی مسثیاتوم ومقترخاتوم مػهمت وال،صو  

5-4-6 
م الاقتراخاتت ومػالجة شکاوي اإلاظحفیدیًت احؼویس هظا اإلاوازد البشسيةقیام 

 وثؼبیق آلیات وات،ة لالطحماع لصوت اإلاظحفید

5-4-7 
غلی ثؼویس آلیات للحواصل الفػا  امن اإلاحبرغمن واإلاظحفیدیًت و ػالغهم 

 لجمیؼ شساثذ اإلاظحفیدیً اإلاوازد البشسيةالخدمات اإلاقدمة مً 
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

/ ال،وكمة 6

بت  والشفافٌة

بدازة اإلاوازد 

 البشسية

6-1 

خوكمة ؤلادازة 

الػلٌا 

والظٌاطات 

بت بدازة  الػامة

اإلاوازد البشسية 

 ااإلاوازد البشسيةوطوح السئیة وألاهداف لکافة اإلاػىیمن  6-1-1

 بت اإلاوازد البشسية واإلاظاواة والشمولیة ثدقیق الػد  6-1-2

 بت اإلاوازد البشسية شفافیة الامحیاشات والصالخیات ألغظاء ؤلادازة الػلیا 6-1-3

 ااإلاوازد البشسيةاإلاػلومات اإلاقدمة للمجحمؼ ف  الدقة والشفافیة  6-1-4

 سيةااإلاوازد البشوشس وطهولة الوصو  ب ی اإلاػلومات اإلاحػلقة  6-1-5
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بت الجمػٌة 

 وفسوغها
 طالمة ووطوح الهیکل الحىظیمي لمجمػٌة 6-1-6

 بت اإلاوازد البشسية وطوح الصالخیات واإلاظاولیات لکافة الػاملمن 6-1-7

 بت اإلاوازد البشسية طسغة الحجاوب مؼ ألاشمات املخحلفةت و صداز الحقازیس الالشمة 6-1-8

/ ال،وكمة 6

بت  والشفافٌة

بدازة اإلاوازد 

 البشسية

6-3 

خوكمة طٌاطات 

و حساءات اإلاوازد 

بت بدازة  البشسية

اإلاوازد البشسية 

بت الجمػٌة 

 وفسوغها

 وطوح وشفافیة طیاطات و حساءات اإلاوازد البشسیة االجمػٌة 6-3-1

6-3-2 
 ثؼبیق طیاطة الحو یف والترقیات واإلاکافأتف  ثدقیق الػد  واإلاظاواة 

 للموازد البشسية

 واتع وفػا  للحظلم الو یف وحود هظام  6-3-3

 وفٌما يحػلق ايحاثج ممازطات الحممب وال،وكمة ما يلت: 
 جمػٌة.صلة اإغما  الذات ثنون الىؼاا الري جاؼٌ، الىحاثج  /1
 .يوحد ثقظٌم وثصيٌف وثدديث للىحاثج /2
 .اثجاهات بيجااٌة للىحاثجوحود  /3
 .حود ؤهداف مالثمة للىحاثج اإلاسحوةو  /4
 .جااٌة للىحاثجوحود مقازهات مالثمة واي /5
 .وحود ثوطٌذ إلاظببات الىحاثج /6

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

هحاثج ؤ/ 7

 اإلاوازد البشسیة
 1-ؤ7

مقايٍع زؤي 

 اإلاوازد البشسية

بت الجمػٌة 

 وفسوغها

 اإلاوازد البشسيةبت  مػد  السطا الو ٌف  7-1-1

 سص الحػلم والحدزی  داخل وخازج الجمػٌةف 7-1-2

 اإلاوازد البشسيةبت  الحمکمن واإلاشازکة 7-1-3

 اإلاوازد البشسيةبت  الحقییم الػاد  لألداءت وثقدیس ألاداء اإلاحفوا  7-1-4

 اإلاوازد البشسيةبت  الحؼوز والاطحقساز الو ٌف  7-1-5

 زد البشسيةاإلاوابت الفسص الو یفیة للػاملمن  7-1-6

 اإلاوازد البشسيةبت  الحػلم اإلاظحمسغلی الخشجیؼ  7-1-7

 اإلاوازد البشسيةبت  ایئة الػمل 7-1-8

 اإلاوازد البشسيةبت  ألامً والظالمة 7-1-9

 اإلاوازد البشسيةبت  اإلاسافق الجٌدة والخدمات 7-1-11

 اإلاوازد البشسيةبت  ألامان الو یف  7-1-11

 اإلاوازد البشسيةبت  ألاحوز واإلاصایا 7-1-12

 شفافیة الحػامل وألاهظمةت و حساءات اإلاوازد البشسیة 7-1-13

 شفافیة القسازات اإلاحػلقة ااإلاوازد البشسیة 7-1-14

هحاثج ؤ/ 7

 اإلاوازد البشسیة
 2-ؤ7

ماشسات ألاداء 

اإلاحػلقة ااإلاوازد 

 اإلاوازد البشسيةبت  الػاثد مً الحو یف  ؤلاهحاحیة(قیاض  7-2-1

 اإلاوازد البشسيةبت مػد  الاطحجااة الطخباهات آزاء الػاملمن  7-2-2
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بت  البشسية

الجمػٌة 

 وفسوغها

 اإلاوازد البشسيةبت  ثدقیق الىحاثج اإلاؼلوبةف  هجاح اسامج الحدزی   7-2-3

 اإلاوازد البشسيةبت  فسا الحدظمن اإلاظحمسف  اإلاشازکة  7-2-4

 اإلاوازد البشسيةبت  اسهامج اقتراخات اإلاو فمنف  وظبة اإلاشازکة  7-2-5

 اإلاوازد البشسيةبت ثقدیس حهود الػاملمن  7-2-6

 اإلاوازد البشسيةبت  مػدالت بهحاحیة اإلاو فمن 7-2-7

7-2-8 
ححماغیات( ثکالیف الػمل: الحکالیف الخاصة ااألحوز   ألاحس ألاطاس يت البدالتت الحإمیىات الا 

 ثکلفة الاخحیاز والحػیمنت وثکالیف الحدزی ت الحکالیف الىاثجة غً ثسل الػمل

 اإلاوازد البشسيةبت  قیاض دوزان الػمالة 7-2-9

 اإلاوازد البشسيةبت  قیاض مػدالت الایاب 7-2-11

 اإلاوازد البشسيةبت  قیاض مػدالت خوادذ و صااات الػمل 7-2-11

 اإلاوازد البشسيةبت  ؽ ؤیام ؤلاحاشات اإلاسطیةمحوط 7-2-12

 اإلاوازد البشسيةبت  الحظلمات 7-2-13

 اإلاوازد البشسيةبت  مػد  دوزان الػمل 7-2-14
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

/ هحاثج 8

بت  اإلاظحفٌديً

بدازة اإلاوازد 

 البشسية

8-1 

قايٍع زؤي م

وزطا 

بت  اإلاظحفٌديً

الجمػٌة 

 وفسوغها

 اإلاوازد البشسيةبت  مػد  السطا الػام 8-1-1

 اإلاوازد البشسيةبت  حودة الخدمات 8-1-2

 اإلاوازد البشسيةبت  طهولة الوصو  ب ی الخدمات 8-1-3

 اإلاوازد البشسيةبت  اإلادة الصمىیة لحقدیم الخدمات 8-1-4

 اإلاوازد البشسيةبت  طلول وکفاءة الػاملمن ومقدم  الخدمة 8-1-5

 اإلاوازد البشسيةبت  مدى الاطحجااة لؼل  اإلاظحفیدیً 8-1-6

 اإلاوازد البشسيةبت  الخدماتف  مدى ؤلااداع والااحکاز  8-1-7

 اإلاوازد البشسيةبت  اإلاسوهة 8-1-8

 اإلاوازد البشسيةبت  الحواصل 8-1-9

 اإلاوازد البشسيةبت  شفافیة ووطوح ؤلاحساءات والحػلیمات للمظحفیدیً 8-1-11

 اإلاوازد البشسيةبت  مػالجة شکاوى اإلاظحفیدیً 8-1-11

 اإلاوازد البشسيةبت  ثقدیم الخدماتف  الػد  واإلاظاواة   8-1-12

/ هحاثج 8

بت  اإلاظحفٌديً

بدازة اإلاوازد 

 البشسية

8-2 

ماشسات ألاداء 

لقة اإلاحػ

بت  ااإلاظحفٌديً

بدازة اإلاوازد 

بت  البشسية

الجمػٌة 

 اإلاوازد البشسيةبت  غدد اإلاظحفیدیً 8-2-1

 اإلاوازد البشسية بت  غدد الخدمات اإلاقدمة للمظحفیدیً 8-2-4

 اإلاوازد البشسيةبت  وظبة الخدمات الجدیدة 8-2-5

 اإلاوازد البشسيةبت  خحلفةمػد  الوقد الالشم لحقدیم الخدمات امل 8-2-6

 اإلاوازد البشسيةبت  محوطؽ الصمً اإلاظحاسا إلاػالجة الشکوى  8-2-7

 اإلاوازد البشسيةبت  ثقدیم الخدماتف  وظبة ألاخؼاء  8-2-8
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 اإلاوازد البشسيةبت  ثىوع شساثذ اإلاظحفیدیً 11-2-8 وفسوغها

 وازد البشسيةاإلابت  غدد الاقتراخات اإلاقدمة مً اإلاظحفیدیً 8-2-11

 اإلاوازد البشسيةبت  غدد الاقتراخات اإلاؼااقة 8-2-12
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة هحاثج / 9

 اإلاوازد البشسية
9-2 

الىحاثج 

بت  الخشاٌلٌة

بدازة اإلاوازد 

بت  البشسية

الجمػٌة 

 وفسوغها

 اإلاوازد البشسيةبت  قد الالشم إلهجاش الػملیات السثیظیةالو  9-2-1

 اإلاوازد البشسيةبت  وظبة ألاخؼاء  الجودة( 9-2-2

 اإلاوازد البشسيةبت  مػد  الاطحجااة 9-2-3

 اإلاوازد البشسيةبت  فػالیة ؤداء الػملیات 9-2-4

 البشسيةاإلاوازد بت  الػملیات وؤلاحساءاتف  وظبة الحدظمن  9-2-5

 اإلاوازد البشسيةبت  الػملیات املخحلفةف  ؤلااداع والااحکاز  9-2-6

 اإلاوازد البشسيةبت  غدد الاقتراخات اإلاؼبقة 9-2-7

 اإلاوازد البشسيةبت  غدد اإلاشازیؼ الجدیدة 9-2-8

 اإلاوازد البشسيةبت  وظبة اإلاػامالت ؤلالکتروهیة 9-2-9

 اإلاوازد البشسيةبت  ات واإلابادزات ؤلاغالمیةغدد ؤلاغاله 9-2-11

 اإلاوازد البشسيةبت  مػد  اإلاشازکات ؤلاغالمیة 9-2-11

بدازة هحاثج / 9

 اإلاوازد البشسية
9-3 

هحاثج اإلاوازد 

بت  والشساكات

بدازة اإلاوازد 

بت  البشسية

الجمػٌة 

 وفسوغها

 اإلاوازد البشسيةبت  غدد اإلاوزدیً 9-3-1

 اإلاوازد البشسيةبت  إلاوزدیً امل،لیمنوظبة ا 9-3-2

 اإلاوازد البشسيةبت  غدد الشساکات 9-3-3

 اإلاوازد البشسيةبت  ثکالیف اإلاوزدیً 9-3-4

 اإلاوازد البشسيةبت  غدد الاححماغات مؼ الشسکاء 9-3-5

 اإلاوازد البشسيةبت  غدد اإلابادزات هدو الشسکاء 9-3-6

 اإلاوازد البشسيةبت  إلاشترکة مؼ الشسکاءغدد الخدمات ا 9-3-7

 اإلاوازد البشسيةبت  مػد  دوزان املخصون 9-3-8

 اإلاوازد البشسيةبت  ثکالیف الصیاهة 9-3-9

 اإلاوازد البشسيةبت  ألاحهصةف  وظبة ألاغؼا   9-3-11

 اإلاوازد البشسيةبت  کفاءة اطحاال  اإلاسافق/ ألاحهصة 9-3-11

 اإلاوازد البشسيةبت  غدد اإلابادزات املجحمػیة 9-3-12

 اإلاوازد البشسيةبت  قیاض آلاراز ؤلایجاایة للمبادزات املجحمػیة 9-3-13

بدازة هحاثج / 9

 اإلاوازد البشسية
9-4 

هحاثج اإلاػلومات 

بت بدازة  واإلاػسفة

 اإلاوازد البشسية

بت الجمػٌة 

 بشسيةلموازد اللغدد مصادز اإلاػلومات  9-4-1

 اإلاوازد البشسيةبت  غدد ؤلاصدازات الدوزیة 9-4-2

 اإلاوازد البشسيةبت  طهولة الوصو  للمػلومات 9-4-3

 اإلاوازد البشسيةبت  دقة اإلاػلومات 9-4-4
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 اإلاوازد البشسيةبت  غدد اإلابادزات اإلاحػلقة ااإلاػلومات واإلاػسفة 5-4-9 وفسوغها

 اإلاوازد البشسيةبمسات واللقاءات الػلمیة ذات الػالقة اإلااثف  غدد اإلاشازکات  9-4-6

 

ا: فٌما يحػلق اماشسات ال،وكمة وفق مػٌاز  متمن(
ً
 رال 

املػياز 

 السئيس ي

 املػياز الفسعي
 غىاصس الخميز )املمازشاث( السمز

 املػياز السمز

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-4 

 فسوع ومناث 

 الجمػٌة

 اإلاملتة بوشاء الفسوع داخل 1-4-1

 بوشاء مناث  لمجمػٌة 1-4-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-5 

اإلاوازد  ثقازيس

 البشسية
 الخاصة اةدازة اإلاوازد البشسية الحقازيس الظىوية 1-5-1

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-6 

ألاهظمة الظازية 

 بت اإلاملتة
 مويل،البرامج الحوغوية الداخلٌة الوقاثٌة مً حساثم ؤلازهاب وث 1-6-5

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-7 

ؤوشؼة 

اإلاوازد  وفػالٌات

 البشسية

 الخاصة االجمػٌة و دازة اإلاوازد البشسية  الترخٌص وممازطة ألاوشؼة 1-7-1

 االجمػٌة و دازة اإلاوازد البشسية ألاوشؼة والفػالٌات الدولٌة 1-7-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-8 

 ثنويً لجان

 اإلاوازد البشسية

 الخاصة اةدازة اإلاوازد البشسية المجان الداثمة 1-8-1

 الخاصة اةدازة اإلاوازد البشسية المجان اإلااقحة 1-8-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-9 

 وراثق وسجالت

 اإلاوازد البشسية
 الخاصة اةدازة اإلاوازد البشسية خفظ الوراثق والسجالت 1-9-1

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-11 

ت ؤلايسادا

واإلاصسوفات 

 والحملك
 الخاصة االجمػٌة موافقة الجمػٌة الػمومٌة غل  الحملك 1-11-3

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-1 

 لواثذ وؤهظمة

 اإلاوازد البشسية
 الخاصة اةدازة اإلاوازد البشسية وشس اللواثذ والظٌاطات اإلاػحمدة 2-1-2

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-2 

اٌاهات القاثممن 

 غل  الجمػٌة

 ؤلافصاح غً اٌاهات ؤلادازة الحىفٌرية والفسوع 2-2-3

 بت الجمػٌة وفسوغهاؤلافصاح غً الشوالس الو ٌفٌة  2-2-4

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
 اٌاهات الجمػٌة 2-3

 الخاصة اةدازة اإلاوازد البشسية الحػامل مؼ الشناوى والاطحفظازات 2-3-2

 الخاصة اةدازة اإلاوازد البشسية ةغملٌات قٌاض السطا ألص،اب الػالق 2-3-3

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-4 

ؤهداف وبسامج 

 اإلاوازد البشسية

 الخاصة اةدازة اإلاوازد البشسية وشس ألاهداف الاطتراثٌجٌة والخشاٌلٌة 2-4-1

 الخاصة اةدازة اإلاوازد البشسيةوشس ثقازيس ألاوشؼة والبرامج  2-4-2

2-4-4 
الخاصة اةدازة  الظٌاطات واللواثذ غىد وشسها او ثدديثوا ثبلٌغ اإلاظحفٌديً غً

 اإلاوازد البشسية
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 الواحبات السثٍظة اإلاىوػة امتح  اإلاديس الحىفٌري بت الخؼة الخشاٌلٌة الحاطػةاإلاديس الحىفٌري: 
 
ً
 : فٌما يحػلق اممازطات الحممب وال،وكمة ما يلت:  ؤوال

 طة.لحؼبٌق اإلاماز  مدددةمػحمدة و مىاجٌة وحود  /1

 الحدديث الدوزي للمىاجٌة. /2

 وشاملة لجمٌؼ بحساءات اإلامازطة. محناملةاإلاىاجٌة ثنون  /3

 .اهحظام وشمولٌةثؼبٌق اإلاىاجٌة ا /4

 بطافة الشواهد لجمٌؼ ؤلاحساءات اإلاىفرة بت اإلاىاجٌة. /5
اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 القٌادة/ 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت الجمػٌة 

 وفسوغها

1-1 

القادة كقدوة 

 خظىة للػاملمن

بت الجمػٌة 

 وفسوغها

1-1-1 
مً الجاه  الديني  ثبني القادة مفاهٌم ومبادت الػمل الخمري والايمان اإهمٌح،

 وؤلاوظاو 

 ة لمجمػٌةٌم اإلااطظٌالالتبام والػمل االق 1-1-2

 مبدؤ الشوزى الثخاذ القسازات وثؼبٌقت الػاملمنمؼ  زكةااإلاشاادة ٌالق 1-1-3

 ذلك بتالقدوة ال،ظىة  وثقديمالػمل الحؼوعتت  وجشجٌؼثبني  1-1-4

1-1-5 
غمل جػصش زوح الػمل الجماعت  آلٌاتالػمل الجماعت االجمػٌةت وثبني  جشجٌؼ

 الػاملمن ابن

 قادة اإلاظحقبلد مً يحد حٌل وثؼويسبغداد  بتاإلاظاهمة  1-1-6

 الظسوف اإلاالثمة لرلك وتوٌئةت والااحنازؤلااداع  غل  الػاملمن جشجٌؼ 1-1-7

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت الجمػٌة 

 وفسوغها

1-2 

الحخؼٌؽ 

بت  الاطتراثٌ ت

الجمػٌة 

 وفسوغها

1-2-1 
ن اما مة للػاملٌم اإلااطظٌالق وثدديدة وزطالة الجمػٌةت يزئ  وصٌالةبغداد 

 الخبري الػمل  مفاهٌم يحوافق امبادت

1-2-2 

 كافة وثدلٌلحمؼ  يشملاما  الاطتراثٌ ت الحخؼٌؽمفهوم  وثؼبٌقثبني 

لمجمػٌةت  اإلاوقف  الحدلٌلوالخاصة ذات الػالقةت وغمل  الداخلٌةاإلاػلومات 

 للحىفٌر الصمىٌةواإلادة  اإلاظاولٌاتت السثٍظٌةغوامل الىجاح  وثدديد وثؼويس

1-2-3 
والالشمة إلاواحهة املخاػس  البديلةلمخؼؽ  الاطتراثٌجٌةالخؼة  شمولٌة

 الخمري قؼاع الػمل  بت واإلاحامرات

1-2-4 
 لنافة الاطتراثٌجٌةوالخؼة  اإلااطظٌةم ٌوالسطالة والق السئية وجػمٌموشس 

 اإغما  ووشاػات الجمػٌةىٌمن اإلاػ كافة وكرلكاالجمػٌةت  الػاملمن

1-2-5 
ت و غداد الاطتراثٌجٌةالخؼة  ثىفٌرمساحػة ومحاعػة  آلٌة وثؼبٌق ثؼويس

 للمحاعػة وؤلاهجاش الدوزية الحقازيس

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت الجمػٌة 

 وفسوغها

1-3 

الحواصل الفػا  

  مؼ كافة اإلاػىٌمن

بت الجمػٌة 

 وفسوغها

1-3-1 
ن ٌماإلاػى كافةاشس واإلاىحظم مؼ قىوات للحواصل الفػا  واإلاب وثدديد ثؼويس

 اإغما  الجمػٌة

1-3-2 
 كافةومحؼلبات  اخحٌاحات وثدديدت الػمٌلالاطحماع لصوت  طٌاطةثبني 

 ومجحمؼ وشسكاء منومحبرغ ومظحفٌديً منن االجمػٌة مً غاملٌماإلاػى

ػمل ذات الػالقة اال والفػالٌات ٌةألاوشؼة املجحمػ بتقادة الجمػٌة  كةمشاز  1-3-3
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 الخمري 

1-3-4 

نت ٌماإلاػى كافةمػد  زطا  وقٌاضاطحؼالع السؤي  اطحبٌاهات وجشجٌؼثبني 

هرا  بتالالشمة  والوقاثٌة الحص،ٌدٌةهحاثجهات واثخاذ القسازات  غل والاػالع 

 الخصوص

1-3-5 
مً خدمات  واإلاظحفٌديً الػاملمن كافةالباب اإلافحوح مؼ  طٌاطةثبني القادة 

 الجمػٌة

1-3-6 
 الرهىٌةالصوزة  وثدظمن لحػصيصامبادزات فّػالة ومىحظمة  القٌادة قٌام

 ن واملجحمؼٌملمجمػٌة امخحلف شساثذ اإلاػى

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت الجمػٌة 

 وفسوغها

1-4 

مشازكة القادة 

بت ثؼويس 

وثدظمن الاهظمة 

ػات  والخشًس

بت والػملٌات 

الجمػٌة 

 وفسوغها

1-4-1 
واإلاظاهدة االجمػٌةت  السثٍظٌة الػملٌات ثدديد بت ااإلاشازكةالقادة  قٌام

 غاوا اإلاظاولمن وثدديد

1-4-2 

وؤلاحساءات  الػملٌات لنافةاإلاظحمس  الحدظمن إلافاهٌم القٌادة وجشجٌؼثبني 

فسا الػمل املخصصة  بتواإلاشازكة الشخصٌة االجمػٌةت  وؤلادازية الخشاٌلٌة

 لهرا الاسض

1-4-3 

وال،قاثق الالشمة  وؤلاخصاثٌاتاإلاػلومات  كافة وثدلٌلالقادة اجمؼ  قٌام

ؤهظمة  غل اإلاقترخة  والحدظٍىات والحػديالتاثخاذ القسازات  بتللمظاغدة 

ػات  اإلاظحوى امل،لت والدو ت غل  الخمري الػمل  وجشًس

1-4-4 
فة قؼاغات قیام القیادة احؼویس ؤهظمة فػالة لقیاض ألاداء اإلااطس ي لکا

 وغملیات الجمػٌة

1-4-5 
صیالة وثؼویس وثددیث ف  المجان وفسا الػمل اإلاحخصصة ف  مشازکة القادة 

 ؤهداف الجمػٌةغلی ألاهظمة والخشسیػات املخحلفة ذات الػالقة والحإرمر 

 اإلاىظمات الوػىیة وؤلاقلیمیة والدولیة ذات الػالقة االػمل الخمري ف  اإلاشازکة  1-4-6

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت الجمػٌة 

 وفسوغها

1-5 

ثبني ووشس رقافة 

الجودة والحممب 

 بت الجمػٌة

 وفسوغها

1-5-1 
ف  اإلالحقیات واإلااثمسات والدوزات الحدزیبیة اإلاحخصصة ف  مشازکة القادة 

ب  مجا  الجودة والحممُّ

1-5-2 
ب اإلااطس ي داخل جشجیؼ القیادة لکافة مشازیؼ وبسامج الجودة و  ثدقیق الحممُّ

 هره البرامجف  الجمػٌةت وثقدیس الػاملمن مً ؤفساد وفسا غمل اإلاشازکمن 

1-5-3 

قیام و مبادزة القادة اخبني وثؼبیق مفهوم الحقییم الراج  للحممب اإلااطس ي داخل 

الجمػٌةت وبصفة مىحظمةت والاطحفادة مً هحاثج الحقییم لحؼویس وثدظمن 

 ثج الجمػٌةؤغما  وهحا

1-5-4 
دزاطة وثدلیل الىحاثج غلی اثخاذ القیادة کافة قسازاتوا الخشایلیة وؤلادازیة اىاًء 

 املخحلفة اإلاحدققةت وکرلك الحوقػات والحيباات اإلاظحقبلیة

1-5-5 
ب ف  مبادزة القیادة وجشجیػها إلاشازکة الجمػٌة  اسامج وحواثص الجودة والحممُّ

 
ً
 ودولیا

ً
 مدلیا

الػمل ف  قیام القیادة اخشجیؼ وشس وثباد  ؤفظل اإلامازطات والحؼبیقات  1-5-6
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 
ً
 ودولیا

ً
 الخمري مؼ الجهات اإلامارلة مدلیا

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت الجمػٌة 

 وفسوغها

1-6 

بدازة املخاػس 

 وبسامج الحاٌمر

بت الجمػٌة 

 وفسوغها

1-6-1 
زة اسامج وفػالیات الحایمر املخحلفة داخل بداف  اإلاشازکة الشخصیة للقادة 

 الجمػٌة

1-6-2 
هحاثج غلی دزاطة وثددید اسامج الحایمر اإلاؼلوبة لمجمػٌة اصفة دوزیة اىاًء 

 الجمػٌةغلی ثدلیل الػوامل الداخلیة والخازحیة اإلاارسة 

1-6-3 

ه ثؼویس آلیات غمل وات،ة ومدددة إلدازة الحایمرت وثقلیص اإلاقاومة لهر

ثدقیق ألاهداف اإلاسحوة مً اسامج ف  البرامجت وطمان مشازکة کافة اإلاػىیمن 

 الحایمر املخحلفة

1-6-4 
ال،لو   وثؼويسؤغما  ووشاػات الجمػٌةت غلی کافة املخاػس امل،حملة  ثدديد

 والبداثل الالشمة إلاواحهة هره املخاػس
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
  اإلامازطات( غىاصس الحممب السمص

 اإلاػٌاز السمص

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت متح  

اإلاديس 

 الحىفٌري

2-1 

ثخؼٌؽ وثإممن 

اخحٌاحات 

الجمػٌة مً 

 اإلاوازد البشسية

بت متح  اإلاديس 

 الحىفٌري

2-1-1 
بت متح   وطؼ وثؼویس الظیاطات وؤلاحساءات والخؼؽ الخاصة االػاملمن

 اإلاديس الحىفٌري

2-1-2 
ؽ خؼؽ اإلاوازد البشسیة االظیاطات والاطتراثیجیات والهیکل الحىظیمي زب

 إلاتح  اإلاديس الحىفٌريوالػملیات السثیظیة 

2-1-3 
ثددید الو اثف وثصمیمها وثوصیفهات وثخؼیؽ اخحیاحات الجمػٌة مً القوى 

 الػاملة

2-1-4 
شمة لحقدیم بدازة غملیة الحو یفت و یجاد الکوادز والؼاقات البشسیة الال 

 امتح  اإلاديس الحىفٌريالخدمات وألاغما  املخحلفة 

 بدازة اسهامج الحدزج والحػاق  الو یف  للموازد البشسیة 2-1-5

 متح  اإلاديس الحىفٌريثؼویس طیاطات واطتراثیجیات ف  بشسال الػاملمن  2-1-6

2-1-7 
ً الىحاثج لحؼویس غمل مظوخات دوزیة لقیاض زطا الػاملمنت والاطحفادة م

 طیاطات وخدمات اإلاوازد البشسیة االجمػٌة

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت متح  

اإلاديس 

 الحىفٌري

2-2 

منافإة الػاملمن 

بت  وجػويظهم

متح  اإلاديس 

 الحىفٌري

 امتح  اإلاديس الحىفٌريبحساء ثقییم غلمي وماو ت للو اثف املخحلفة  2-2-1

 احددید اإلاصایا التي ثمىدها للػاملمن؟ ديس الحىفٌريمتح  اإلاقوم يکیف  2-2-2

بت و بغداد هظام لم،وافص 2-2-4  جشجیؼ ومکافإة ألاداء اإلاحمّمِّ

  شفاف( ثؼبیق هظام لػمل ثقییم دوزي ألداء الػاملمن 2-2-5

2-2-7 
متح  اإلاديس مساحػة وثددیث ؤهداف ألافساد واملجموغاتت وزبؼها اإهداف 

 الحىفٌري

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت متح  

2-3 

ثؼويس وثدزي  

بت  الػاملمن

متح  اإلاديس 

2-3-1 
احددید وثصيیف مهازات وقدزات الػاملمن  متح  اإلاديس الحىفٌريقوم يکیف 

 ؟ااإلاتح 

 ملمن؟احددید الاخحیاحات الحدزیبیة للػا متح  اإلاديس الحىفٌريقوم يکیف  2-3-2
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
  اإلامازطات( غىاصس الحممب السمص

 اإلاػٌاز السمص

اإلاديس 

 الحىفٌري

 الحىفٌري
2-3-3 

 متح  اإلاديس الحىفٌريبکظاب الػاملمن اإلاػسفة واإلاهازات الالشمة لسبؽ ؤوشؼة 

 امحؼلبات اإلاظحفیدیً وؤغما  الجمػٌة

2-3-4 
هؼاا ألافساد واملجموغات وؤلادازة وثؼویس غلی بیجاد وثىمیة فسص الحػلم 

 مهازات فسا الػمل

 الػاملمن؟غلی اقیاض فاغلیة وؤرس الحدزی   ريمتح  اإلاديس الحىفٌقوم يکیف  2-3-5

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت متح  

اإلاديس 

 الحىفٌري

2-4 

ثمتمن الػاملمن 

ومشازكألاوم 

وثوفمر اٍئة غمل 

بت متح   مىاطبة

 اإلاديس الحىفٌري

2-4-1 
غملیات ف  اخشجیؼ الػاملمنت و شساکهم  متح  اإلاديس الحىفٌريقوم يکیف 

 س للػملیات والخدمات؟الحدظمن اإلاظحم

2-4-2 
کیف یحم ثفویع الصالخیات الکافیة لحمکمن الػاملمن مً القیام احلبیة 

 اخحیاحات اإلاظحفیدیً؟

2-4-4 
الحػامل مؼ الػاملمنت والحػسیف ف  محاعػة قواهمن الػمل ومحؼلباتوات والشفافیة 

 جمیؼ لالػالع غلاوات و ثاخة الفسصة لم متح  اإلاديس الحىفٌرياإهظمة وطیاطات 

2-4-5 
اقتراخاتومت ومػالجة الشکاوي والحظلمات  ب  الحواصل مؼ الػاملمنت والاطحماع 

 اإلاحػلقة بوم
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

متح  اإلاديس 

 الحىفٌري

4-1 

 زة الشساكاتبدا

بت متح  اإلاديس 

 الحىفٌري

4-1-1 

ثددید الشسکاء السثیظیمن وثصيیفهمت ومً رم ثإطیع الشساکات لحدقیق 

ؤقص ی فاثدة ماوات وشیادة القیمة اإلاظافة لهره الشساکات وبما یخدم الظیاطات 

 والاطتراثیجیات الخاصة ااإلااطظة

4-1-2 

بت مجا  بدازة  ػلومات مؼ الشسکاءاإلاف  ت واإلاشازکة ف ثإطیع الحکامل ال قا

بیجاد ااحکازات وؤفکاز باداغیة وثفػیلها مً خال  ف  ؛ مما یظاغد الجمػٌة

 الشساکات

4-1-3 

الػمل اإلاشترل لحدظمن الػملیاتت وثدقیق القیمة ف  ثدقیق الاوسجام 

ؤطاض غلی اإلاظافة عظلظلة اإلاحػاملمن واإلاوزدیً؛ بودف مظاغفة الػاثد 

 تت ودغم الحؼویس اإلاحباد  مؼ الشسکاءالشساکا

4-1-4 

ثقدیم الخدماتت وثقلیص ف  الحػاون مؼ اإلايشأت الخمریة بودف الحکامل 

اإلاوازد اإلاحاخة لصیادة الؼاقة الاطخیػاایةت ف  الاشدواحیةت وثدقیق اإلاشازکة 

 وثدقیق ؤهداف الجمػٌة

4-1-5 
الػمل ف  مؼ اإلااطظات اإلااهدة ثؼویس اسامج خاصة للحػاون وجػصیص الشساکة 

 الخمري 

4-1-6 
الػمل الخمري مؼ فئات الشسکاء ف  هقل وثباد  الحجازب وؤفظل اإلامازطات 

 املخحلفة

بدازة اإلاوازد / 4

بت  والشساکات
4-3 

بت  الحقىٌةبدازة 

متح  اإلاديس 
4-3-1 

ثقییم اطحخدامها؛ لدغم الظیاطات ثددید الحقىیات البدیلة والىاشئةت و 

 الجمػٌة واملجحمؼغلی والاطتراثیجیاتت وکرلك ثإرمرها 
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

متح  اإلاديس 

 الحىفٌري

 الحىفٌري
4-3-2 

؛ لظمان ثوافقها وثکاملهات  امتح  اإلاديس الحىفٌريبدازة اإلاىظومة الحقىیة 

 وکرلك ثددیث الحقىیات اإلاحقادمة

4-3-3 
لوطاثل الحقىیة  ثدقیق الاطحخدام ألام ل للحقىیاتت وقیاض مدى الاطحاال 

 ال،الیة

 متح  اإلاديس الحىفٌرياطحخدام ثقىیة اإلاػلومات والاثصا  لحدظمن ؤداء  4-3-4

 امتح  اإلاديس الحىفٌرياطحخدام الحقىیة إلاظاهدة مبادزات الحدظمن للػملیات  4-3-5

 اخحیاز واطحخدام الحقىیات ؤلااداغیة والصدیقة للبیئة 4-3-6
 

اإلاػٌاز 

 ٍس يالسث

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

متح  اإلاديس 

 الحىفٌري

5-1 

ثدديد و دازة 

بت الػملٌات 

متح  اإلاديس 

 الحىفٌري

5-1-1 
ثددید الػملیات السثیظیة والفسغیة وبما یحوافق ویدقق طیاطة وؤهداف 

 الجمػٌة

 امتح  اإلاديس الحىفٌريثددید اإلاظاولمن غً الػملیات املخحلفة  5-1-2

5-1-3 
 زطم وثوریق کافة ؤلاحساءات والحفاصیل اإلاحػلقة االػملیات السثیظیة والفسغیة

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري

5-1-4 
ثؼبیق ؤهظمة ذات مواصفات قیاطیة محػازف غلاوا إلدازة الجودة االجمػٌةت 

  الدلٌل ؤلاحساج  إلاتح  اإلاديس الحىفٌري( 9111بدازة الجودة ؤیصو م ل: هظام 

 ثؼویس مقاییع وماشسات ؤداء للػملیات املخحلفة 5-1-5

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

متح  اإلاديس 

 الحىفٌري

5-2 

ثصمٌم وثؼويس 

خدمات 

بت  اإلاظحفٌديً

متح  اإلاديس 

 الحىفٌري

5-2-1 
لکافة متح  اإلاديس الحىفٌري قدمها يتي ثددید وثصيیف الخدمات ال

 اإلاظحفیدیً

5-2-2 
ااطحؼالع زؤي اإلاظحفیدیً خو  الخدمات اإلاقدمة متح  اإلاديس الحىفٌري قیام 

 لهم

5-2-3 
ثؼبیق مىاجیات وآلیات مىحظمة لحصمیم الخدماتت وثقدیمها للمظحفیدیً 

 اؼسا وؤطالی  ااحکازیة ومحؼوزة

5-2-4 
قدمها ياالحػسیف وؤلاغالن غً الخدمات التي اإلاديس الحىفٌري متح  قیام 

 للمظحفیدیً

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

متح  اإلاديس 

 الحىفٌري

5-3 

الحدظمن 

اإلاظحمس 

للػملٌات 

بت  والخدمات

متح  اإلاديس 

 الحىفٌري

5-3-1 

ىاًء احددید ؤولویات الحدظمن للػملیات والخدمات امتح  اإلاديس الحىفٌري قیام 

هحاثج ماشسات ألاداء املخحلفة وهحاثج اطحؼالغات السؤي اإلاحػلقة غلی 

 ااإلاظحفیدیً

5-3-2 
ثؼبیق مىاجیة مىحظمة للحدظمن اإلاظحمس لکافة الػملیات والخدمات وبمشازکة 

 الػاملمن االجمػٌة

5-3-3 
االشسح وثوطیذ الحدظیىات الجدیدة لکافة متح  اإلاديس الحىفٌري قیام 

 املمن واإلاظحفیدیًالػ

اقیاض وثقییم الىحاثج اإلاحدققة مً مشازیؼ متح  اإلاديس الحىفٌري قیام  5-3-4
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اإلاػٌاز 

 ٍس يالسث

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 الحدظمن اإلاظحمس لػملیاتوا وخدماتوا

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

متح  اإلاديس 

 الحىفٌري

5-4 

بدازة وجػصيص 

غالقات اإلاحبرغمن 

بت  واإلاظحفٌديً

متح  اإلاديس 

 الحىفٌري 

5-4-1 
احددید وثصيیف اإلاحبرغمن کإخد ؤهم شساثذ متح  اإلاديس الحىفٌري قیام 

 اإلاحػاملمن مػها

 متح  اإلاديس الحىفٌريثددید وثصيیف اإلاظحفیدیً مً خدمات  5-4-2

5-4-3 
احددید محؼلبات واخحیاحات کافة شساثذ متح  اإلاديس الحىفٌري قیام 

 اإلاظحفیدیً

5-4-4 
بت متح  اإلاديس  ات محکاملة غً کافة اإلاظحفیدیً واإلاحبرغمناىاء قاغدة مػلوم

 الحىفٌري

5-4-5 
االحواصل الدوزي ااإلاحبرغمن واإلاظحفیدیًت وجػصیص متح  اإلاديس الحىفٌري قیام 

 غلی مسثیاتوم ومقترخاتوم الػالقة مػهمت وال،صو  

5-4-6 
ػالجة شکاوي احؼویس هظام الاقتراخاتت وممتح  اإلاديس الحىفٌري قیام 

 اإلاظحفیدیًت وثؼبیق آلیات وات،ة لالطحماع لصوت اإلاظحفید

5-4-7 
ت و ػالغهم اإلاحبرغمنمتح  اإلاديس الحىفٌري و  ثؼویس آلیات للحواصل الفػا  امن

 الخدمات اإلاقدمة مً الجمػٌة لجمیؼ شساثذ اإلاظحفیدیًغلی 
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 اإلامازطات(غىاصس الحممب   السمص

 اإلاػٌاز السمص

/ ال،وكمة 6

بت  والشفافٌة

الجمػٌة 

 وفسوغها

6-1 

خوكمة ؤلادازة 

الػلٌا 

والظٌاطات 

 الػامة

 وفسوغها وطوح السئیة وألاهداف لکافة اإلاػىیمن االجمػٌة 6-1-1

 بت الجمػٌة وفسوغها ثدقیق الػد  واإلاظاواة والشمولیة 6-1-2

 شات والصالخیات ألغظاء ؤلادازة الػلیاشفافیة الامحیا 6-1-3

 وفسوغها اإلاػلومات اإلاقدمة للمجحمؼ االجمػٌةف  الدقة والشفافیة  6-1-4

 وفسوغها وشس وطهولة الوصو  ب ی اإلاػلومات اإلاحػلقة االجمػٌة 6-1-5

 طالمة ووطوح الهیکل الحىظیمي لمجمػٌة 6-1-6

 االجمػٌة وفسوغها یات لکافة الػاملمنوطوح الصالخیات واإلاظاول 6-1-7

 طسغة الحجاوب مؼ ألاشمات املخحلفةت و صداز الحقازیس الالشمة 6-1-8

/ ال،وكمة 6

بت  والشفافٌة

الجمػٌة 

 وفسوغها

6-2 

خوكمة 

الظٌاطات 

وؤلاحساءات 

 اإلاالٌة

 مدى وحود ؤهظمة وطیاطات مالیة مورقة وذات مسحػیة قاهوهیة 6-2-1

 ود ثقازیس وثدلیالت دوزیة مورقة وشفافةوح 6-2-2

 وحود طیاطات وات،ة آللیة قبو  الهدایا والهبات للػاملمن االجمػٌة 6-2-3

6-2-4 
اثباع ألاهظمة والخشسیػات السطمیة اإلاحػلقة االحبرغات وؤوح، الصسف اإلاا ت 

 املخحلفة
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 وفٌما يحػلق ايحاثج ممازطات الحممب وال،وكمة ما يلت: 
 جمػٌة.صلة اإغما  الذات ثنون الىؼاا الري جاؼٌ، الىحاثج  /1
 .يوحد ثقظٌم وثصيٌف وثدديث للىحاثج /2
 .اثجاهات بيجااٌة للىحاثجوحود  /3
 .حود ؤهداف مالثمة للىحاثج اإلاسحوةو  /4
 .وحود مقازهات مالثمة وايجااٌة للىحاثج /5
 .وحود ثوطٌذ إلاظببات الىحاثج /6

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( صالسم

 اإلاػٌاز السمص

هحاثج ؤ/ 7

 اإلاوازد البشسیة

بت متح  

اإلاديس 

 الحىفٌري

 1-ؤ7

مقايٍع زؤي 

 اإلاوازد البشسية

بت متح  اإلاديس 

 الحىفٌري

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري مػد  السطا الو ٌف  7-1-1

 فسص الحػلم والحدزی  داخل وخازج الجمػٌة 7-1-2

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري الحمکمن واإلاشازکة 7-1-3

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري الحقییم الػاد  لألداءت وثقدیس ألاداء اإلاحفوا  7-1-4

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري الحؼوز والاطحقساز الو ٌف  7-1-5

 بت متح  اإلاديس الحىفٌريالفسص الو یفیة للػاملمن  7-1-6

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري الحػلم اإلاظحمسغلی شجیؼ الخ 7-1-7

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري ایئة الػمل 7-1-8

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري اإلاسافق الجٌدة والخدمات 7-1-11

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري شفافیة الحػامل وألاهظمةت و حساءات اإلاوازد البشسیة 7-1-13

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري لقسازات اإلاحػلقة ااإلاوازد البشسیةشفافیة ا 7-1-14

هحاثج ؤ/ 7

 اإلاوازد البشسیة

بت متح  

اإلاديس 

 الحىفٌري

 2-ؤ7

ماشسات ألاداء 

اإلاحػلقة ااإلاوازد 

بت متح   البشسية

 اإلاديس الحىفٌري

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري ض الػاثد مً الحو یف  ؤلاهحاحیة(قیا 7-2-1

 بت متح  اإلاديس الحىفٌريخباهات آزاء الػاملمن   الاطحجااة الطمػد 7-2-2

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري ثدقیق الىحاثج اإلاؼلوبةف  حدزی  هجاح اسامج ال 7-2-3

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري فسا الحدظمن اإلاظحمسف  اإلاشازکة  7-2-4

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري اسهامج اقتراخات اإلاو فمنف  زکة وظبة اإلاشا 7-2-5

 بت متح  اإلاديس الحىفٌريثقدیس حهود الػاملمن  7-2-6

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري مػدالت بهحاحیة اإلاو فمن 7-2-7
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

/ هحاثج 8

بت  اإلاظحفٌديً

متح  اإلاديس 

 لحىفٌريا

8-1 

قايٍع زؤي م

وزطا 

بت  اإلاظحفٌديً

متح  اإلاديس 

 الحىفٌري

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري مػد  السطا الػام 8-1-1

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري حودة الخدمات 8-1-2

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري طهولة الوصو  ب ی الخدمات 8-1-3

 ت متح  اإلاديس الحىفٌريب اإلادة الصمىیة لحقدیم الخدمات 8-1-4

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري طلول وکفاءة الػاملمن ومقدم  الخدمة 8-1-5

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري مدى الاطحجااة لؼل  اإلاظحفیدیً 8-1-6
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري الخدماتف  مدى ؤلااداع والااحکاز  8-1-7

 الحىفٌريبت متح  اإلاديس  اإلاسوهة 8-1-8

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري الحواصل 8-1-9

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري شفافیة ووطوح ؤلاحساءات والحػلیمات للمظحفیدیً 8-1-11

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري مػالجة شکاوى اإلاظحفیدیً 8-1-11

 ريبت متح  اإلاديس الحىفٌ ثقدیم الخدماتف  الػد  واإلاظاواة   8-1-12

/ هحاثج 8

بت  اإلاظحفٌديً

متح  اإلاديس 

 الحىفٌري

8-2 

ماشسات ألاداء 

اإلاحػلقة 

بت  ااإلاظحفٌديً

متح  اإلاديس 

 الحىفٌري

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري غدد اإلاظحفیدیً 8-2-1

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري غدد الخدمات اإلاقدمة للمظحفیدیً 8-2-4

 تح  اإلاديس الحىفٌريبت م وظبة الخدمات الجدیدة 8-2-5

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري مػد  الوقد الالشم لحقدیم الخدمات املخحلفة 8-2-6

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري محوطؽ الصمً اإلاظحاسا إلاػالجة الشکوى  8-2-7

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري ثقدیم الخدماتف  وظبة ألاخؼاء  8-2-8

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري حفیدیًثىوع شساثذ اإلاظ 8-2-11

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري غدد الاقتراخات اإلاقدمة مً اإلاظحفیدیً 8-2-11

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري غدد الاقتراخات اإلاؼااقة 8-2-12
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

هحاثج / 9

ح  اإلاديس مت

 الحىفٌري

9-2 

الىحاثج 

بت  الخشاٌلٌة

متح  اإلاديس 

 الحىفٌري

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري الوقد الالشم إلهجاش الػملیات السثیظیة 9-2-1

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري وظبة ألاخؼاء  الجودة( 9-2-2

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري مػد  الاطحجااة 9-2-3

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري داء الػملیاتفػالیة ؤ 9-2-4

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري الػملیات وؤلاحساءاتف  وظبة الحدظمن  9-2-5

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري الػملیات املخحلفةف  ؤلااداع والااحکاز  9-2-6

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري غدد الاقتراخات اإلاؼبقة 9-2-7

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري زیؼ الجدیدةغدد اإلاشا 9-2-8

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري وظبة اإلاػامالت ؤلالکتروهیة 9-2-9

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري غدد ؤلاغالهات واإلابادزات ؤلاغالمیة 9-2-11

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري مػد  اإلاشازکات ؤلاغالمیة 9-2-11

هحاثج / 9

متح  اإلاديس 

 يالحىفٌر

9-3 

هحاثج اإلاوازد 

بت  والشساكات

متح  اإلاديس 

 الحىفٌري

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري غدد اإلاوزدیً 9-3-1

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري وظبة اإلاوزدیً امل،لیمن 9-3-2

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري غدد الشساکات 9-3-3

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري ثکالیف اإلاوزدیً 9-3-4

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري غدد الاححماغات مؼ الشسکاء 9-3-5
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري غدد اإلابادزات هدو الشسکاء 9-3-6

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري غدد الخدمات اإلاشترکة مؼ الشسکاء 9-3-7

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري مػد  دوزان املخصون 9-3-8

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري ات املجحمػیةغدد اإلابادز  9-3-12

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري قیاض آلاراز ؤلایجاایة للمبادزات املجحمػیة 9-3-13

هحاثج / 9

متح  اإلاديس 

 الحىفٌري

9-4 

هحاثج اإلاػلومات 

بت  واإلاػسفة

متح  اإلاديس 

 الحىفٌري

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري غدد مصادز اإلاػلومات لمجمػٌة 9-4-1

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري غدد ؤلاصدازات الدوزیة 9-4-2

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري طهولة الوصو  للمػلومات 9-4-3

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري دقة اإلاػلومات 9-4-4

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري غدد اإلابادزات اإلاحػلقة ااإلاػلومات واإلاػسفة 9-4-5

 اإلااثمسات واللقاءات الػلمیة ذات الػالقة االػمل الخمري ف  ازکات غدد اإلاش 9-4-6

 

ا: فٌما يحػلق اماشسات ال،وكمة وفق مػٌاز  متمن(
ً
 رال 

املػياز 

 السئيس ي

 املػياز الفسعي
 غىاصس الخميز )املمازشاث( السمز

 املػياز السمز

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-1 

الالثدة 

 ألاطاطٌة

 لمجمػٌة

 لمجمػٌة حود واغحماد الالثدة ألاطاطٌةو  1-1-1

 لمجمػٌة مدحويات الالثدة ألاطاطٌة 1-1-2

 لمجمػٌة شسوغ وؤخنام وفئات غظوية الجمػٌة الػمومٌة 1-1-3

 لمجمػٌة الحػديل غل  الالثدة ألاطاطٌة 1-1-4

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-2 

الجمػٌة 

 الػمومٌة

 لمجمػٌة مومٌة وسجل ألاغظاءاشتراكات الجمػٌة الػ 1-2-1

 الحامر بت خالة ألاغظاء 1-2-2

 طالمة اوػقاد اححماغات الجمػٌة الػمومٌة 1-2-3

 اححماغات الجمػٌة الػمومٌة الػادية 1-2-4

 اححماغات الجمػٌة الػمومٌة لمر الػادية 1-2-5

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-3 

 مجلع بدازة

 الجمػٌة

 صاصات مجلع ؤلادازةاخح 1-3-1

 اهحظام اححماغات مجلع ؤلادازة 1-3-4

 طٌاطات ؤغظاء مجلع ؤلادازة 1-3-5

 الحوغٌة والحػسيف ألغظاء مجلع ؤلادازة 1-3-6

 جػٌمن اإلاديس الحىفٌري وامل،اط  واإلاشسف اإلاا ت 1-3-7

 اهحخاب ؤغظاء مجلع ؤلادازة 1-3-8

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-8 

بت  ثنويً المجان

 الجمػٌة

 بت الجمػٌة المجان الداثمة 1-8-1

 بت الجمػٌة المجان اإلااقحة 1-8-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-9 

الوراثق 

بت  والسجالت

 بت متح  اإلاديس الحىفٌري خفظ الوراثق والسجالت 1-9-1

 ازة الحدويً بت سجالت الجمػٌة الػمومٌة ومجلع ؤلاد 1-9-2
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املػياز 

 السئيس ي

 املػياز الفسعي
 غىاصس الخميز )املمازشاث( السمز

 املػياز السمز

 بصداز اؼاقات غظوية الجمػٌة الػمومٌة 3-9-1 الجمػٌة

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-1 

 اللواثذ وألاهظمة

 بت الجمػٌة

 لمجمػٌة الالثدة ألاطاطٌة وشس 2-1-1

 الخاصة ااإلاديس الحىفٌري وشس اللواثذ والظٌاطات اإلاػحمدة 2-1-2

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-2 

اٌاهات القاثممن 

 ٌةغل  الجمػ

 وشس اٌاهات ؤغظاء الجمػٌة الػمومٌة واححماغاتوا 2-2-1

2-2-2 
ؤلافصاح غً اٌاهات ؤغظاء مجلع ؤلادازة وجػازض اإلاصالع لهم والمجان 

 الداثمة

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
 اٌاهات الجمػٌة 2-3

 بت الجمػٌة الحػامل مؼ الشناوى والاطحفظازات 2-3-2

 ص،اب الػالقةغملٌات قٌاض السطا أل 2-3-3

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-6 

 الىموذج الشامل

 لمجمػٌة
 ثوفمر اٌاهات الىموذج الشامل وثؼااق، مؼ واقؼ الجمػٌة 2-6-1
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 الواحبات السثٍظة اإلاىوػة بوره ؤلادازة بت الخؼة الخشاٌلٌة الحاطػةبدازة الشاون اإلاالٌة: 
 
ً
 راثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:: فٌما يحػلق احدقٌق ااألهداف الاطتؤوال

.( 152)جقازيس ماليت مخخصصت داغمت للقسازاث املفصليت بغاًت جصل إلى  /21
ً
 (2)ق جقسيسا

 مً اإلااشسات ثدقٌق هرا الهدف السثٍع خال  طىوات الخؼة الاطتراثٌجٌةالػمل بت ويحؼل  
ً
ت محاعػة غددا

 الاطتراثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:

 شسح اإلااشس ةاإلااشسات الاطتراثٌجٌ ت
 اإلاظألاودف خظ  الفترات

2121 2121 2122 2123 2124 

 (1-2 ا
غدد الفسوع اإلاسثبؼة االبوااة 
اإلاالٌة ووظبة حودة الخشاٌل 

 ال،ظاب اإلاا ت

زبؽ فسوع الجمػٌة 
االبوااة اإلاالٌة وقٌاض 

 وظبة جشاٌلها
81% 85% 91% 95% 111% 

 (2-2 ا
غدد الحقازيس اإلاالٌة لمجمػٌة 

ػها لحجويد طمر وفسو  غها ومشاًز
 الػمل

بغداد الحقازيس اإلاالٌة 
لقٌاض جشاٌل 

الجمػٌة وفسوغها 
ػها  ومشاًز

21 21 31 35 45 

 

 
ً
 : فٌما يحػلق اممازطات الحممب وال،وكمة ما يلت:  راهٌا

 لحؼبٌق اإلامازطة. مدددةمػحمدة و مىاجٌة وحود  /1

 الحدديث الدوزي للمىاجٌة. /2

 ملة لجمٌؼ بحساءات اإلامازطة.وشا محناملةاإلاىاجٌة ثنون  /3

 .اهحظام وشمولٌةثؼبٌق اإلاىاجٌة ا /4

 بطافة الشواهد لجمٌؼ ؤلاحساءات اإلاىفرة بت اإلاىاجٌة. /5
اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت بدازة 

الشاون 

 اإلاالٌة 

1-1 

لقادة كقدوة ا

 خظىة للػاملمن

بت بدازة الشاون 

اإلاالٌة االجمػٌة 

 وفسوغها

1-1-1 
 مفاهٌم ومبادت الػمل الخمري والايمان اإهمٌح، بت الشاون اإلاالٌة ثبني القادة

 مً الجاه  الديني وؤلاوظاو 

 بت مجا  الشاون اإلاالٌةة ٌم اإلااطظٌالالتبام والػمل االق 1-1-2

1-1-3 
مبدؤ الشوزى الثخاذ  وثؼبٌقت بت الشاون اإلاالٌة الػاملمنمؼ  ااإلاشازكة ادةٌالق

 القسازات

 ذلك بتالقدوة ال،ظىة  وثقديمت بت الشاون اإلاالٌة الػمل الحؼوعت وجشجٌؼثبني  1-1-4

1-1-5 
غمل جػصش زوح الػمل  آلٌاتت وثبني االشاون اإلاالٌةالػمل الجماعت  جشجٌؼ

 منالػامل ابنالجماعت 

 بت الشاون اإلاالٌة د مً قادة اإلاظحقبليحد حٌل وثؼويسبغداد  بتاإلاظاهمة  1-1-6

1-1-7 
الظسوف  وتوٌئةت والااحنازؤلااداع  غل  بت الشاون اإلاالٌة الػاملمن جشجٌؼ

 اإلاالثمة لرلك
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت بدازة 

الشاون 

 اإلاالٌة

1-2 

الحخؼٌؽ 

بت   تالاطتراثٌ

بدازة الشاون 

اإلاالٌة االجمػٌة 

 وفسوغها

1-2-1 
ة ٌم اإلااطظٌالق وثدديدة وزطالة الجمػٌةت يزئ  وصٌالةبغداد اإلاشازكة بت 

 الخبري الػمل  مفاهٌم يحوافق امبادتن اما مللػامل

1-2-2 

 كافة وثدلٌلحمؼ  يشملاما  الاطتراثٌ ت الحخؼٌؽمفهوم  وثؼبٌقثبني 

للشاون  اإلاوقف  الحدلٌلوالخاصة ذات الػالقةت وغمل  الداخلٌةاإلاػلومات 

 الصمىٌةواإلادة  اإلاظاولٌاتت السثٍظٌةغوامل الىجاح  وثدديد وثؼويست اإلاالٌة

 للحىفٌر

1-2-3 
والالشمة إلاواحهة املخاػس  البديلةلمخؼؽ  الاطتراثٌجٌةالخؼة  شمولٌة

 الشاون اإلاالٌة بت واإلاحامرات

1-2-4 

 لنافة الاطتراثٌجٌةوالخؼة  اإلااطظٌةم ٌوالسطالة والق لسئيةا وجػمٌموشس 

الشاون اإغما  ووشاػات ىٌمن اإلاػ كافة وكرلكت االشاون اإلاالٌة الػاملمن

 اإلاالٌة

1-2-5 
بت مدوز القٌادة  الاطتراثٌجٌةالخؼة  ثىفٌرمساحػة ومحاعػة  آلٌة وثؼبٌق ثؼويس

 للمحاعػة وؤلاهجاش زيةالدو  الحقازيست و غداد ؤلادازية واإلاالٌة

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت بدازة 

الشاون 

 اإلاالٌة

1-3 

الحواصل الفػا  

 مؼ كافة اإلاػىٌمن

بت بدازة الشاون 

اإلاالٌة االجمػٌة 

 وفسوغها

1-3-1 
ن ٌماإلاػى كافةقىوات للحواصل الفػا  واإلاباشس واإلاىحظم مؼ  وثدديد ثؼويس

 الشاون اإلاالٌةاإغما  

1-3-2 
 كافةومحؼلبات  اخحٌاحات وثدديدت الػمٌلالاطحماع لصوت  طٌاطةثبني 

 ومجحمؼ وشسكاء منومحبرغ ومظحفٌديً منمً غاملاالشاون اإلاالٌة ن ٌماإلاػى

 ااإلاالٌةذات  والفػالٌات ٌةألاوشؼة املجحمػ بتالشاون اإلاالٌة قادة  كةمشاز  1-3-3

1-3-4 

نت ٌماإلاػى كافةمػد  زطا  وقٌاضحؼالع السؤي اط اطحبٌاهات وجشجٌؼثبني 

هرا  بتالالشمة  والوقاثٌة الحص،ٌدٌةهحاثجهات واثخاذ القسازات  غل والاػالع 

 الخصوص

1-3-5 
 واإلاظحفٌديً الػاملمن كافةالباب اإلافحوح مؼ  طٌاطة الشاون اإلاالٌة ثبني قادة

 الشاون اإلاالٌةمً خدمات 

1-3-6 
الصوزة  وثدظمن لحػصيصامبادزات فّػالة ومىحظمة  ن اإلاالٌةالشاو  قٌادة قٌام

 ن واملجحمؼٌمامخحلف شساثذ اإلاػىللشاون اإلاالٌة الرهىٌة

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت بدازة 

الشاون 

 اإلاالٌة

1-4 

مشازكة القادة 

بت ثؼويس 

وثدظمن الاهظمة 

ػات  والخشًس

بت والػملٌات 

بدازة الشاون 

لجمػٌة اإلاالٌة اا

 وفسوغها

1-4-1 
واإلاظاهدة  السثٍظٌة الػملٌات ثدديد بت ااإلاشازكة الشاون اإلاالٌة قادة قٌام

 غاوا اإلاظاولمن وثدديدت االشاون اإلاالٌة

1-4-2 

 الػملٌات لنافةاإلاظحمس  الحدظمن إلافاهٌم الشاون اإلاالٌة قٌادة وجشجٌؼثبني 

فسا  بتواإلاشازكة الشخصٌة ت الٌةاالشاون اإلا وؤلادازية الخشاٌلٌةوؤلاحساءات 

 الػمل املخصصة لهرا الاسض

1-4-3 

وال،قاثق  وؤلاخصاثٌاتاإلاػلومات  كافة وثدلٌلاجمؼ  الشاون اإلاالٌة قادة قٌام

 غل اإلاقترخة  والحدظٍىات والحػديالتاثخاذ القسازات  بتالالشمة للمظاغدة 

ػاتؤهظمة   والدو تاإلاظحوى امل،لت  غل  الخمري الػمل  وجشًس
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

1-4-4 
احؼویس ؤهظمة فػالة لقیاض ألاداء اإلااطس ي لکافة  الشاون اإلاالٌة قیام قیادة

 الشاون اإلاالٌةقؼاغات وغملیات 

1-4-5 

صیالة ف  المجان وفسا الػمل اإلاحخصصة ف   الشاون اإلاالٌة مشازکة قادة

الػمل غلی مر وثؼویس وثددیث ألاهظمة والخشسیػات املخحلفة ذات الػالقة والحإر

 الخمري 

 ااإلاالٌةاإلاىظمات الوػىیة وؤلاقلیمیة والدولیة ذات الػالقة ف  اإلاشازکة  1-4-6

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت بدازة 

الشاون 

 اإلاالٌة

1-5 

ثبني ووشس رقافة 

الجودة والحممب 

بت بدازة الشاون 

اإلاالٌة االجمػٌة 

 وفسوغها

1-5-1 
اإلالحقیات واإلااثمسات والدوزات الحدزیبیة ف   اون اإلاالٌةالش مشازکة قادة

بف  اإلاحخصصة   مجا  الجودة والحممُّ

1-5-2 

ب  الشاون اإلاالٌة جشجیؼ قیادة لکافة مشازیؼ وبسامج الجودة وثدقیق الحممُّ

ت وثقدیس الػاملمن مً ؤفساد وفسا غمل اإلاشازکمن الشاون اإلاالٌةاإلااطس ي داخل 

 هره البرامجف  

1-5-3 

اخبني وثؼبیق مفهوم الحقییم الراج  للحممب  الشاون اإلاالٌة قیام ومبادزة قادة

ت وبصفة مىحظمةت والاطحفادة مً هحاثج الحقییم الشاون اإلاالٌةاإلااطس ي داخل 

 لحؼویس وثدظمن ؤغما  وهحاثج الجمػٌة

1-5-4 
دزاطة غلی دازیة اىاًء کافة قسازاتوا الخشایلیة وؤلا  الشاون اإلاالٌة اثخاذ قیادة

 وثدلیل الىحاثج املخحلفة اإلاحدققةت وکرلك الحوقػات والحيباات اإلاظحقبلیة

1-5-5 
اسامج وحواثص ف  وجشجیػها إلاشازکة الجمػٌة  الشاون اإلاالٌة مبادزة قیادة

 
ً
 ودولیا

ً
ب مدلیا  الجودة والحممُّ

1-5-6 
ؤفظل اإلامازطات والحؼبیقات  اخشجیؼ وشس وثباد  الشاون اإلاالٌة قیام قیادة

 ف  
ً
 ودولیا

ً
 الػمل الخمري مؼ الجهات اإلامارلة مدلیا

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت بدازة 

الشاون 

 اإلاالٌة

1-6 

بدازة املخاػس 

 وبسامج الحاٌمر

بت بدازة الشاون 

اإلاالٌة االجمػٌة 

 وفسوغها

1-6-1 
بدازة اسامج وفػالیات الحایمر  ف  الشاون اإلاالٌة لقادةشازکة الشخصیة اإلا

 املخحلفة داخل الجمػٌة

1-6-2 
هحاثج غلی اصفة دوزیة اىاًء للشاون اإلاالٌةدزاطة وثددید اسامج الحایمر اإلاؼلوبة 

 الجمػٌةغلی ثدلیل الػوامل الداخلیة والخازحیة اإلاارسة 

1-6-3 

قاومة لهره ثؼویس آلیات غمل وات،ة ومدددة إلدازة الحایمرت وثقلیص اإلا

ثدقیق ألاهداف اإلاسحوة مً اسامج ف  البرامجت وطمان مشازکة کافة اإلاػىیمن 

 الحایمر املخحلفة

1-6-4 
 وثؼويست الشاون اإلاالٌةؤغما  ووشاػات غلی کافة املخاػس امل،حملة  ثدديد

 ال،لو  والبداثل الالشمة إلاواحهة هره املخاػس
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( لسمصا

 اإلاػٌاز السمص

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية
2-1 

ثخؼٌؽ وثإممن 

اخحٌاحات 
2-1-1 

الشاون  بت وطؼ وثؼویس الظیاطات وؤلاحساءات والخؼؽ الخاصة االػاملمن

 اإلاالٌة
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( لسمصا

 اإلاػٌاز السمص

بت بدازة 

الشاون 

 اإلاالٌة

الجمػٌة مً 

 اإلاوازد البشسية

بت بدازة الشاون 

اإلاالٌة االجمػٌة 

 وفسوغها

2-1-2 
زبؽ خؼؽ اإلاوازد البشسیة االظیاطات والاطتراثیجیات والهیکل الحىظیمي 

 للشاون اإلاالٌةوالػملیات السثیظیة 

2-1-3 
مً الشاون اإلاالٌة ثددید الو اثف وثصمیمها وثوصیفهات وثخؼیؽ اخحیاحات 

 القوى الػاملة

2-1-4 
لکوادز والؼاقات البشسیة الالشمة لحقدیم بدازة غملیة الحو یفت و یجاد ا

 االشاون اإلاالٌةالخدمات وألاغما  املخحلفة 

 بت الشاون اإلاالٌة بدازة اسهامج الحدزج والحػاق  الو یف  للموازد البشسیة 2-1-5

 الشاون اإلاالٌةثؼویس طیاطات واطتراثیجیات ف  بشسال الػاملمن  2-1-6

2-1-7 
ة لقیاض زطا الػاملمنت والاطحفادة مً الىحاثج لحؼویس غمل مظوخات دوزی

 االشاون اإلاالٌةطیاطات وخدمات اإلاوازد البشسیة 

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت بدازة 

الشاون 

 اإلاالٌة

2-2 

منافإة الػاملمن 

بت  وجػويظهم

بدازة الشاون 

اإلاالٌة االجمػٌة 

 وفسوغها

 االشاون اإلاالٌةاملخحلفة بحساء ثقییم غلمي وماو ت للو اثف  2-2-1

 احددید اإلاصایا التي ثمىدها للػاملمن؟الشاون اإلاالٌة کیف ثقوم  2-2-2

  شفاف( ثؼبیق هظام لػمل ثقییم دوزي ألداء الػاملمن 2-2-5

 مساحػة وثددیث ؤهداف ألافساد واملجموغاتت وزبؼها اإهداف الجمػٌة 2-2-7

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بدازة  بت

الشاون 

 اإلاالٌة

2-3 

ثؼويس وثدزي  

بت بدازة  الػاملمن

الشاون اإلاالٌة 

االجمػٌة 

 وفسوغها

 ؟ااإلدازةاحددید وثصيیف مهازات وقدزات الػاملمن الشاون اإلاالٌة کیف ثقوم  2-3-1

 احددید الاخحیاحات الحدزیبیة للػاملمن؟الشاون اإلاالٌة کیف ثقوم  2-3-2

2-3-3 
الشاون اإلاالٌة ػاملمن اإلاػسفة واإلاهازات الالشمة لسبؽ ؤوشؼة بکظاب ال

 امحؼلبات اإلاظحفیدیً وؤغما  الجمػٌة

2-3-4 
هؼاا ألافساد واملجموغات وؤلادازة وثؼویس غلی بیجاد وثىمیة فسص الحػلم 

 بت محؼلبات الشاون اإلاالٌة مهازات فسا الػمل

 الػاملمن؟غلی اغلیة وؤرس الحدزی  اقیاض فالشاون اإلاالٌة کیف ثقوم  2-3-5

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت بدازة 

الشاون 

 اإلاالٌة

2-4 

ثمتمن الػاملمن 

ومشازكألاوم 

وثوفمر اٍئة غمل 

بت بدازة  مىاطبة

الشاون اإلاالٌة 

االجمػٌة 

 وفسوغها

2-4-1 
غملیات الحدظمن ف  اخشجیؼ الػاملمنت و شساکهم الشاون اإلاالٌة کیف ثقوم 

 مس للػملیات والخدمات؟اإلاظح

2-4-2 
مً  بت الشاون اإلاالٌة کیف یحم ثفویع الصالخیات الکافیة لحمکمن الػاملمن

 القیام احلبیة اخحیاحات اإلاظحفیدیً؟

2-4-4 
الحػامل مؼ الػاملمنت والحػسیف ف  محاعػة قواهمن الػمل ومحؼلباتوات والشفافیة 

 خة الفسصة لمجمیؼ لالػالع غلاوات و ثاالشاون اإلاالٌةاإهظمة وطیاطات 

2-4-5 
اقتراخاتومت ومػالجة  ب  ت والاطحماع بت الشاون اإلاالٌة الحواصل مؼ الػاملمن

  الشکاوي والحظلمات اإلاحػلقة بوم
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 3

وثىمیة اإلاوازد 

إلاالیة ا

بت  وألاوقاف

بدازة الشاون 

 اإلاالٌة

3-1 

بدازة اإلاوازد 

بت بدازة  اإلاالٌة

الشاون اإلاالٌة 

االجمػٌة 

 وفسوغها

3-1-1 

ثؼویس وثؼبیق لواثذ وغملیات مالیة وفق القواغد امل،اطبیة اإلاحػازف غلاوا 

إلدازة اإلاوازد اإلاالیةت وثدظیاوا اما یدغم الظیاطات والاطتراثیجیات الػامة 

 لمجمػٌة

3-1-2 
ثؼویس الخؼؽ اإلاالیة الالشمة وبما یدقق ألاهداف الاطتراثیجیة والخؼؽ 

 الخشایلیة لمجمػٌة

3-1-3 

ثصمیم ثقازیس دوزیة خظ  اخحیاحات الجهات اإلاػىیة ااإلاوازد اإلاالیة داخل 

وخازج الجمػٌةت ووطؼ آلالیات الالشمة لظمان طسغة بغداد الحقازیس اإلاالیة 

 لفة خمن ػلبوات ومساحػألاوا اصفة دوزیة.املخح

3-1-4 
کل مً ألاصو  اإلاادیة ولمر اإلاادیةت وثقییم ف  ثددید وثصيیف الاطخ مازات 

 الاطخ ماز بودف الحدظمن اإلاظحمس لهاغلی الػاثد 

3-1-5 
ر ثؼبیق آلالیات وألاطالی  اإلاالیة الالشمة إلدازة الظیولة الىقدیةت وثوفم

 ادة فػالیة الصسفت والاطحاال  ألام ل للموازد اإلاالیةالىفقاتت وشی

 ثؼویس طیاطات إلدازة املخاػس اإلاحػلقة ااإلاوازد اإلاالیة املخحلفة 3-1-6

/ بدازة 3

وثىمیة اإلاوازد 

اإلاالیة 

بت  وألاوقاف

بدازة الشاون 

 اإلاالٌة

3-2 

ثىمٌة اإلاوازد 

 اإلاالٌة والحبرغات

بت بدازة الشاون 

ػٌة اإلاالٌة االجم

 وفسوغها

3-2-1 
ثىمیة اإلاوازد اإلاالیة الکافیة لحاؼیة اإلاواشهة الالشمة لحىفیر ألاوشؼة وثدقیق 

 ؤهداف الجمػٌة.

3-2-2 

حمؼ الحبرغات اإلاحوافقة مؼ القواهمن الصادزة مً الجهات ف  الوطاثل اإلاحبػة 

 السطمیة اإلاػىیة ارلكت مؼ ثوطیذ ؤوشؼة الجمػٌة ومصازف هره الحبرغاتت

وکیفیة مساغاة وثدقیق الشسوغ التي یؼلبوا اإلاحبرع غىد قیام، االحبرعت وال،سص 

 غدم اطحخدام ایاهات اإلاحبرغمن أللسض آخس دون بذن مظبق ماومغلی 

3-2-3 
اطحخدام وطاثل اثصا  محػددة ومىاطبة للحواصل مؼ اإلااهدمن والجهات 

 لجمػٌة اما یػصش رقألاوم بواالسطمیة ثوتع ؤلاهجاشات وألاوشؼة التي قامد بوا ا

3-2-4 

ذلك زفؼ وظبة الاطحاال  ف  وطؼ ماشسات ؤداء ثخحص اخىمیة اإلاوازدت اما 

اسامج وؤوشؼة الجمػٌة الخمریةت غلی للموازد وثىمٌألاوا مقاال ما یحم صسف، 

 ومقازهة هره اإلااشسات مؼ اإلايشأت اإلامارلة

3-2-5 
یة ثمکً اإلاحبرغمن واإلااهدمن امخحلف ثوفمر قىوات محػددة ومحجددة و اداغ

 شساثدهم مً ثقدیم الحبرغات اإلاالیة والػیيیة

3-2-7 
ثؼویس اسامج خاصة لحػصیص الػالقة وثدقیق الاطحفادة القصوى مً ؤلامکاهیات 

 اإلاحاخة مً قبل اإلااطظات اإلاالیة اإلااهدة لمجمػٌة الخمریة
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 صس الحممب  اإلامازطات(غىا السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

4-1 

 بدازة الشساكات

بت بدازة الشاون 

اإلاالٌة االجمػٌة 

4-1-1 

ثددید الشسکاء السثیظیمن وثصيیفهمت ومً رم ثإطیع الشساکات لحدقیق 

افة لهره الشساکات وبما یخدم الظیاطات ؤقص ی فاثدة ماوات وشیادة القیمة اإلاظ

 االشاون اإلاالٌةوالاطتراثیجیات الخاصة 
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 صس الحممب  اإلامازطات(غىا السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة الشاون 

 اإلاالٌة

 وفسوغها

4-1-2 

بت مجا  الشاون  اإلاػلومات مؼ الشسکاءف  ت واإلاشازکة ف ثإطیع الحکامل ال قا

بیجاد ااحکازات وؤفکاز باداغیة وثفػیلها مً خال  ف  ؛ مما یظاغد اإلاالٌة

 الشساکات

4-1-3 

الػمل اإلاشترل لحدظمن الػملیاتت وثدقیق القیمة ف  جام ثدقیق الاوس

ؤطاض غلی اإلاظافة عظلظلة اإلاحػاملمن واإلاوزدیً؛ بودف مظاغفة الػاثد 

 الشساکاتت ودغم الحؼویس اإلاحباد  مؼ الشسکاء

4-1-4 

ثقدیم الخدماتت وثقلیص ف  بودف الحکامل  فسوع الجمػٌةالحػاون مؼ 

اإلاوازد اإلاحاخة لصیادة الؼاقة الاطخیػاایةت ف  زکة الاشدواحیةت وثدقیق اإلاشا

 الشاون اإلاالٌةوثدقیق ؤهداف 

4-1-5 
للحػاون وجػصیص الشساکة مؼ اإلااطظات  االشاون اإلاالٌة ثؼویس اسامج خاصة

 الػمل الخمري ف  اإلااهدة 

4-1-6 
 الػمل الخمري مؼ فئات الشسکاءف  هقل وثباد  الحجازب وؤفظل اإلامازطات 

 املخحلفة

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

بدازة الشاون 

 اإلاالٌة

4-2 

بدازة اإلاواد 

واإلاباو  

بت  واإلامحلنات

بدازة الشاون 

اإلاالٌة االجمػٌة 

 وفسوغها

4-2-1 
الاطحخدام ألام ل لألصو  ال ااحة لدغم ثدقیق الحوح، والاطتراثیجیات الخاصة 

 االجمػٌة

 ال ااحة لحدظمن الػمس الخشایلت لهره ألاصو   بدازة وصیاهة ألاصو   4-2-2

 بدازة ؤمً وطالمة ألاصو  واإلامحلکات الخاصة االجمػٌة 4-2-3

4-2-4 
املجحمؼ والبیئة غلی خفع ؤي آراز طلبیة للممحلکات ؤو اإلاىحجات ؤو الخدمات 

 الص،ة والظالمةغلی ذلك الحإرمر ف  والػاملمنت اما 

4-2-5 
اإلاوادت طواء کاهد ثبرغات غیيیة ؤو مواد جشایلیة وثدقیق  بدازة وثخصیً

 اإلاػدالت اإلاىاطبة مً املخصون االجمػٌة

4-2-6 
الجهة اإلاػىیةت وخفع الحالف ف  الترشید والاطحخدام ألام ل للمىافؼ الػامة 

 واإلاواد اإلاظألاولکةت و غادة ثدویسها

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

بدازة الشاون 

 لٌةاإلاا

4-3 

بت  الحقىٌةبدازة 

بدازة الشاون 

اإلاالٌة االجمػٌة 

 وفسوغها

4-3-1 
ثددید الحقىیات البدیلة والىاشئةت وثقییم اطحخدامها؛ لدغم الظیاطات 

 الجمػٌة واملجحمؼغلی والاطتراثیجیاتت وکرلك ثإرمرها 

4-3-2 
ات وکرلك ؛ لظمان ثوافقها وثکاملهاالشاون اإلاالٌةبدازة اإلاىظومة الحقىیة 

 ثددیث الحقىیات اإلاحقادمة

4-3-3 
ثدقیق الاطحخدام ألام ل للحقىیاتت وقیاض مدى الاطحاال  لوطاثل الحقىیة 

 ال،الیة

 الشاون اإلاالٌةاطحخدام ثقىیة اإلاػلومات والاثصا  لحدظمن ؤداء  4-3-4

 اإلاالٌة االشاوناطحخدام الحقىیة إلاظاهدة مبادزات الحدظمن للػملیات  4-3-5

 اخحیاز واطحخدام الحقىیات ؤلااداغیة والصدیقة للبیئة 4-3-6
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

بدازة الشاون 

 اإلاالٌة

5-1 

ثدديد و دازة 

بت الػملٌات 

بدازة الشاون 

االجمػٌة اإلاالٌة 

 وفسوغها

5-1-1 
ثددید الػملیات السثیظیة والفسغیة وبما یحوافق ویدقق طیاطة وؤهداف 

 الشاون اإلاالٌة

 االشاون اإلاالٌةثددید اإلاظاولمن غً الػملیات املخحلفة  5-1-2

5-1-3 
 زطم وثوریق کافة ؤلاحساءات والحفاصیل اإلاحػلقة االػملیات السثیظیة والفسغیة

 القٌادة ؤلادازية واإلاالٌةبت مدوز 

5-1-4 
ثؼبیق ؤهظمة ذات مواصفات قیاطیة محػازف غلاوا إلدازة الجودة االجمػٌةت 

  الدلٌل ؤلاحساج  للشان اإلاالٌة( 9111م ل: هظام بدازة الجودة ؤیصو 

 ثؼویس مقاییع وماشسات ؤداء للػملیات املخحلفة 5-1-5

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

ازة الشاون بد

 اإلاالٌة

5-2 

ثصمٌم وثؼويس 

خدمات 

بت  اإلاظحفٌديً

بدازة الشاون 

اإلاالٌة االجمػٌة 

 وفسوغها

 لکافة اإلاظحفیدیًالشاون اإلاالٌة ثددید وثصيیف الخدمات التي ثقدمها  5-2-1

 ااطحؼالع زؤي اإلاظحفیدیً خو  الخدمات اإلاقدمة لهمالشاون اإلاالٌة قیام  5-2-2

5-2-3 
یق مىاجیات وآلیات مىحظمة لحصمیم الخدماتت وثقدیمها للمظحفیدیً ثؼب

 اؼسا وؤطالی  ااحکازیة ومحؼوزة

 االحػسیف وؤلاغالن غً الخدمات التي ثقدمها للمظحفیدیًالشاون اإلاالٌة قیام  5-2-4

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

بدازة الشاون 

 اإلاالٌة

5-3 

الحدظمن 

اإلاظحمس 

للػملٌات 

بت  لخدماتوا

بدازة الشاون 

اإلاالٌة االجمػٌة 

 وفسوغها

5-3-1 
غلی احددید ؤولویات الحدظمن للػملیات والخدمات اىاًء الشاون اإلاالٌة قیام 

 هحاثج ماشسات ألاداء املخحلفة وهحاثج اطحؼالغات السؤي اإلاحػلقة ااإلاظحفیدیً

5-3-2 
ات والخدمات وبمشازکة ثؼبیق مىاجیة مىحظمة للحدظمن اإلاظحمس لکافة الػملی

 االشاون اإلاالٌةالػاملمن 

5-3-3 
االشسح وثوطیذ الحدظیىات الجدیدة لکافة الػاملمن الشاون اإلاالٌة قیام 

 واإلاظحفیدیً

5-3-4 
اقیاض وثقییم الىحاثج اإلاحدققة مً مشازیؼ الحدظمن الشاون اإلاالٌة قیام 

 اإلاظحمس لػملیاتوا وخدماتوا

بدازة / 5

ات الػملی

بت  والخدمات

بدازة الشاون 

 اإلاالٌة

5-4 

بدازة وجػصيص 

غالقات اإلاحبرغمن 

بت  واإلاظحفٌديً

بدازة الشاون 

اإلاالٌة االجمػٌة 

 وفسوغها

5-4-1 
احددید وثصيیف اإلاحبرغمن کإخد ؤهم شساثذ اإلاحػاملمن الشاون اإلاالٌة قیام 

 مػها

 الٌةالشاون اإلاثددید وثصيیف اإلاظحفیدیً مً خدمات  5-4-2

 احددید محؼلبات واخحیاحات کافة شساثذ اإلاظحفیدیًالشاون اإلاالٌة قیام  5-4-3

5-4-4 
بت مجا  الشاون  اىاء قاغدة مػلومات محکاملة غً کافة اإلاظحفیدیً واإلاحبرغمن

 اإلاالٌة

5-4-5 
 االحواصل الدوزي ااإلاحبرغمن واإلاظحفیدیًت وجػصیص الػالقةالشاون اإلاالٌةقیام 

 غلی مسثیاتوم ومقترخاتوم مػهمت وال،صو  

5-4-6 
احؼویس هظام الاقتراخاتت ومػالجة شکاوي اإلاظحفیدیًت الشاون اإلاالٌةقیام 

 وثؼبیق آلیات وات،ة لالطحماع لصوت اإلاظحفید

5-4-7 
غلی ت و ػالغهم اإلاحبرغمنالشاون اإلاالٌة و  ثؼویس آلیات للحواصل الفػا  امن

 مً الجمػٌة لجمیؼ شساثذ اإلاظحفیدیً الخدمات اإلاقدمة
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

/ ال،وكمة 6

بت  والشفافٌة

بدازة الشاون 

 اإلاالٌة

6-2 

خوكمة 

الظٌاطات 

وؤلاحساءات 

بت بدازة  اإلاالٌة

الشاون اإلاالٌة 

االجمػٌة 

 وفسوغها

 ؤهظمة وطیاطات مالیة مورقة وذات مسحػیة قاهوهیة مدى وحود 6-2-1

 وحود ثقازیس وثدلیالت دوزیة مورقة وشفافة 6-2-2

 وحود طیاطات وات،ة آللیة قبو  الهدایا والهبات للػاملمن االجمػٌة 6-2-3

 لفةاثباع ألاهظمة والخشسیػات السطمیة اإلاحػلقة االحبرغات وؤوح، الصسف اإلاا ت املخح 6-2-4

 

 وفٌما يحػلق ايحاثج ممازطات الحممب وال،وكمة ما يلت: 
 جمػٌة.صلة اإغما  الذات ثنون الىؼاا الري جاؼٌ، الىحاثج  /1
 .يوحد ثقظٌم وثصيٌف وثدديث للىحاثج /2
 .اثجاهات بيجااٌة للىحاثجوحود  /3
 .حود ؤهداف مالثمة للىحاثج اإلاسحوةو  /4
 .وحود مقازهات مالثمة وايجااٌة للىحاثج /5
 .وطٌذ إلاظببات الىحاثجوحود ث /6

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

هحاثج ؤ/ 7

 اإلاوازد البشسیة

بت بدازة 

الشاون 

 اإلاالٌة

 1-ؤ7

مقايٍع زؤي 

 اإلاوازد البشسية

بت بدازة الشاون 

اإلاالٌة االجمػٌة 

 وفسوغها

 شاون اإلاالٌةالبت  مػد  السطا الو ٌف  7-1-1

 فسص الحػلم والحدزی  داخل وخازج الجمػٌة 7-1-2

 الشاون اإلاالٌةبت  الحمکمن واإلاشازکة 7-1-3

 الشاون اإلاالٌةبت  الحقییم الػاد  لألداءت وثقدیس ألاداء اإلاحفوا  7-1-4

 الشاون اإلاالٌةبت  الحؼوز والاطحقساز الو ٌف  7-1-5

 الشاون اإلاالٌةبت فیة للػاملمن الفسص الو ی 7-1-6

 الشاون اإلاالٌةبت  الحػلم اإلاظحمسغلی الخشجیؼ  7-1-7

 الشاون اإلاالٌةبت  ایئة الػمل 7-1-8

 الشاون اإلاالٌةبت  ألامً والظالمة 7-1-9

 الشاون اإلاالٌةبت  اإلاسافق الجٌدة والخدمات 7-1-11

 الشاون اإلاالٌةبت  و حساءات اإلاوازد البشسیة شفافیة الحػامل وألاهظمةت 7-1-13

 الشاون اإلاالٌةبت  شفافیة القسازات اإلاحػلقة ااإلاوازد البشسیة 7-1-14

هحاثج ؤ/ 7

 اإلاوازد البشسیة

بت بدازة 

الشاون 

 اإلاالٌة

 2-ؤ7

ماشسات ألاداء 
اإلاحػلقة ااإلاوازد 

بت بدازة  البشسية

الشاون اإلاالٌة 

االجمػٌة 

 وفسوغها

 الشاون اإلاالٌةبت  قیاض الػاثد مً الحو یف  ؤلاهحاحیة( 7-2-1

 الشاون اإلاالٌةبت مػد  الاطحجااة الطخباهات آزاء الػاملمن  7-2-2

 الشاون اإلاالٌةبت  ثدقیق الىحاثج اإلاؼلوبةف  حدزی  هجاح اسامج ال 7-2-3

 الشاون اإلاالٌةبت  فسا الحدظمن اإلاظحمسف  اإلاشازکة  7-2-4

 الشاون اإلاالٌةبت  اسهامج اقتراخات اإلاو فمنف  زکة وظبة اإلاشا 7-2-5

 الشاون اإلاالٌةبت ثقدیس حهود الػاملمن  7-2-6
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 الشاون اإلاالٌةبت  مػدالت بهحاحیة اإلاو فمن 7-2-7
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

حاثج / ه8

بت  اإلاظحفٌديً

بدازة الشاون 

 اإلاالٌة

8-1 

قايٍع زؤي م

وزطا 

بت  اإلاظحفٌديً

بدازة الشاون 

اإلاالٌة االجمػٌة 

 وفسوغها

 الشاون اإلاالٌةبت  مػد  السطا الػام 8-1-1

 الشاون اإلاالٌةبت  حودة الخدمات 8-1-2

 الشاون اإلاالٌةبت  طهولة الوصو  ب ی الخدمات 8-1-3

 الشاون اإلاالٌةبت  اإلادة الصمىیة لحقدیم الخدمات 8-1-4

 الشاون اإلاالٌةبت  طلول وکفاءة الػاملمن ومقدم  الخدمة 8-1-5

 الشاون اإلاالٌةبت  مدى الاطحجااة لؼل  اإلاظحفیدیً 8-1-6

 الشاون اإلاالٌةبت  الخدماتف  مدى ؤلااداع والااحکاز  8-1-7

 ن اإلاالٌةالشاو بت  اإلاسوهة 8-1-8

 الشاون اإلاالٌةبت  الحواصل 8-1-9

 الشاون اإلاالٌةبت  شفافیة ووطوح ؤلاحساءات والحػلیمات للمظحفیدیً 8-1-11

 الشاون اإلاالٌةبت  مػالجة شکاوى اإلاظحفیدیً 8-1-11

 الشاون اإلاالٌةبت  ثقدیم الخدماتف  الػد  واإلاظاواة   8-1-12

/ هحاثج 8

بت  اإلاظحفٌديً

بدازة الشاون 

 اإلاالٌة

8-2 

ماشسات ألاداء 

اإلاحػلقة 

بت  ااإلاظحفٌديً

بدازة الشاون 

اإلاالٌة االجمػٌة 

 وفسوغها

 الشاون اإلاالٌةبت  غدد اإلاظحفیدیً 8-2-1

 الشاون اإلاالٌةبت  غدد الخدمات اإلاقدمة للمظحفیدیً 8-2-4

 الشاون اإلاالٌةبت  وظبة الخدمات الجدیدة 8-2-5

 الشاون اإلاالٌةبت  مػد  الوقد الالشم لحقدیم الخدمات املخحلفة 8-2-6

 الشاون اإلاالٌةبت  محوطؽ الصمً اإلاظحاسا إلاػالجة الشکوى  8-2-7

 الشاون اإلاالٌةبت  ثقدیم الخدماتف  وظبة ألاخؼاء  8-2-8

 الشاون اإلاالٌةبت  ثىوع شساثذ اإلاظحفیدیً 8-2-11

 الشاون اإلاالٌةبت  قتراخات اإلاقدمة مً اإلاظحفیدیًغدد الا 8-2-11

 الشاون اإلاالٌةبت  غدد الاقتراخات اإلاؼااقة 8-2-12
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة هخائج / 9

الشاون 

 اإلاالٌة

9-1 

بت  الىخائج املاليت

بدازة الشاون 

ٌة االجمػٌة اإلاال

 وفسوغها

  ؤلایسادات الظىویة لمجمػٌة 9-1-1

  اإلاصسوفات الظىویة لمجمػٌة 9-1-2

 وظبة الحبرغات مً ؤلایسادات 9-1-3

 الاطخ مازغلی الػاثد  9-1-7

 الىفقاتف  حجم الترشید  9-1-8

  مجموع الحبرغات/ مجموع اإلاصسوفات( وظبة فػالیة الحبرغات 9-1-9

 / الحبرغات اإلاػلىة وظبة الحبرغات امل،صلة 9-1-11
ً
 فػلیا

 الشاون اإلاالٌةبت  الالتبام ااإلاواشهة 9-1-11
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 غدد ألاوقاف 9-1-12

 حجم الدخل مً ألاوقاف 9-1-13

 وظبة دخل ألاوقاف ب ی ؤلایسادات 9-1-14

بدازة هحاثج / 9

الشاون 

 اإلاالٌة

9-2 

الىحاثج 

بت  الخشاٌلٌة

بدازة الشاون 

اإلاالٌة االجمػٌة 

 وفسوغها

 الشاون اإلاالٌةبت  الوقد الالشم إلهجاش الػملیات السثیظیة 9-2-1

 الشاون اإلاالٌةبت  وظبة ألاخؼاء  الجودة( 9-2-2

 الشاون اإلاالٌةبت  مػد  الاطحجااة 9-2-3

 الشاون اإلاالٌةبت  فػالیة ؤداء الػملیات 9-2-4

 الشاون اإلاالٌةبت  الػملیات وؤلاحساءاتف  وظبة الحدظمن  9-2-5

 الشاون اإلاالٌةبت  الػملیات املخحلفةف  ؤلااداع والااحکاز  9-2-6

 الشاون اإلاالٌةبت  غدد الاقتراخات اإلاؼبقة 9-2-7

 الشاون اإلاالٌةبت  غدد اإلاشازیؼ الجدیدة 9-2-8

 الشاون اإلاالٌةبت  ةوظبة اإلاػامالت ؤلالکتروهی 9-2-9

 الشاون اإلاالٌةبت  غدد ؤلاغالهات واإلابادزات ؤلاغالمیة 9-2-11

 الشاون اإلاالٌةبت  مػد  اإلاشازکات ؤلاغالمیة 9-2-11

بدازة هحاثج / 9

الشاون 

 اإلاالٌة

9-3 

هحاثج اإلاوازد 

بت  والشساكات

بدازة الشاون 

اإلاالٌة االجمػٌة 

 وفسوغها

 الشاون اإلاالٌةبت  غدد اإلاوزدیً 9-3-1

 الشاون اإلاالٌةبت  وظبة اإلاوزدیً امل،لیمن 9-3-2

 الشاون اإلاالٌةبت  غدد الشساکات 9-3-3

 الشاون اإلاالٌةبت  ثکالیف اإلاوزدیً 9-3-4

 الشاون اإلاالٌةبت  غدد الاححماغات مؼ الشسکاء 9-3-5

 إلاالٌةالشاون ابت  غدد اإلابادزات هدو الشسکاء 9-3-6

 الشاون اإلاالٌةبت  غدد الخدمات اإلاشترکة مؼ الشسکاء 9-3-7

 الشاون اإلاالٌةبت  مػد  دوزان املخصون 9-3-8

 الشاون اإلاالٌةبت  ثکالیف الصیاهة 9-3-9

 الشاون اإلاالٌةبت  ألاحهصةف  وظبة ألاغؼا   9-3-11

 لشاون اإلاالٌةابت  کفاءة اطحاال  اإلاسافق/ ألاحهصة 9-3-11

 الشاون اإلاالٌةبت  غدد اإلابادزات املجحمػیة 9-3-12

  الشاون اإلاالٌةبت  قیاض آلاراز ؤلایجاایة للمبادزات املجحمػیة 9-3-13

بدازة هحاثج / 9

الشاون 

 اإلاالٌة

9-4 

هحاثج اإلاػلومات 

بت بدازة  واإلاػسفة

 الشاون اإلاالٌة

 اإلاالٌةلشاون لغدد مصادز اإلاػلومات  9-4-1

 الشاون اإلاالٌةبت  غدد ؤلاصدازات الدوزیة 9-4-2

 الشاون اإلاالٌةبت  طهولة الوصو  للمػلومات 9-4-3

 الشاون اإلاالٌةبت  دقة اإلاػلومات 9-4-4

 الشاون اإلاالٌةبت  غدد اإلابادزات اإلاحػلقة ااإلاػلومات واإلاػسفة 9-4-5

 الشاون اإلاالٌةبات واللقاءات الػلمیة ذات الػالقة اإلااثمس ف  غدد اإلاشازکات  9-4-6
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ا: فٌما يحػلق اماشسات ال،وكمة وفق مػٌاز  متمن(
ً
 رال 

املػياز 

 السئيس ي

 املػياز الفسعي
 غىاصس الخميز )املمازشاث( السمز

 املػياز السمز

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-2 

الجمػٌة 

 الػمومٌة
 مٌة وسجل ألاغظاءاشتراكات الجمػٌة الػمو  1-2-1

الالتبام / 1

 والامح ا 
 مجلع ؤلادازة 1-3

 الخاصة االشاون اإلاالٌة لواثذ وطٌاطات خوكمة الجمػٌات 1-3-2

 اإلاظاولٌات والصالخٌات اإلاالٌة 1-3-3

 جػٌمن اإلاديس الحىفٌري وامل،اط  واإلاشسف اإلاا ت 1-3-7

الالتبام / 1

 والامح ا 
 الحقازيس 1-5

 الخاصة االشاون اإلاالٌة قازيس الظىويةالح 1-5-1

 الخاصة االشاون اإلاالٌة الحقازيس اإلاالٌة السبػٌة 1-5-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
 ثنويً المجان 1-8

 الخاصة االشاون اإلاالٌة المجان الداثمة 1-8-1

 الخاصة االشاون اإلاالٌة المجان اإلااقحة 1-8-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-9 

وراثق ال

 والسجالت
 الخاصة االشاون اإلاالٌة خفظ الوراثق والسجالت 1-9-1

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-11 

ؤلايسادات 

واإلاصسوفات 

 والحملك
 الخاصة االشاون اإلاالٌة حمؼ الحبرغات وصسف ألاموا  1-11-1

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
 الخاصة االشاون اإلاالٌة ةوشس اللواثذ والظٌاطات اإلاػحمد 2-1-2 اللواثذ وألاهظمة 2-1

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-2 

اٌاهات القاثممن 

 غل  الجمػٌة

 والفسوع اإلاالٌةؤلافصاح غً اٌاهات ؤلادازة  2-2-3

 الخاصة االشاون اإلاالٌةؤلافصاح غً الشوالس الو ٌفٌة  2-2-4

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
 اٌاهات الجمػٌة 2-3

 الخاصة االشاون اإلاالٌة طحفظازاتالحػامل مؼ الشناوى والا  2-3-2

 الخاصة االشاون اإلاالٌة غملٌات قٌاض السطا ألص،اب الػالقة 2-3-3

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-4 

ؤهداف وبسامج 

 الجمػٌة

 الخاصة االشاون اإلاالٌة وشس ألاهداف الاطتراثٌجٌة والخشاٌلٌة 2-4-1

 االشاون اإلاالٌة الخاصةوشس ثقازيس ألاوشؼة والبرامج  2-4-2

 وشس مبالغ اإلاظاغدات الىقدية والػٌيٌة وؤغداد اإلاظحفٌديً الخاصة االشاون اإلاالٌة 2-4-3

2-4-4 
الخاصة  ثبلٌغ اإلاظحفٌديً غً الظٌاطات واللواثذ غىد وشسها او ثدديثوا

 االشاون اإلاالٌة

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
 القواثم اإلاالٌة 2-5

 س اإلاالٌة السبػٌة اإلاػحمدةوشس الحقازي 2-5-1

 وشس الحقسيس اإلاا ت الظىوي اإلاػحمد 2-5-2

الظالمة / 3

 اإلاالٌة
3-1 

ألاداء اإلاا ت لػام 

م و 2121

 م2122

 وظبة اإلاصازيف ؤلادازية 3-1-1

 وظبة مصازيف البرامج  3-1-2

 وظبة مصازيف حمؼ الحبرغات 3-1-3

 كفاءة حمؼ الحبرغات 3-1-4

الظالمة / 3

 اإلاالٌة
3-2 

القدزة اإلاالٌة 

م و 2121لػام 

 م2122

 همو مصازيف البرامج 3-2-1

 همو ؤلايسادات السثٍظٌة 3-2-2

 وظبة زؤض اإلاا  الػامل 3-2-3
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 الواحبات السثٍظة اإلاىوػة بوره ؤلادازة بت الخؼة الخشاٌلٌة الحاطػةبدازة اإلاساحػة الداخلٌة: 
 
ً
 اممازطات الحممب وال،وكمة ما يلت: : فٌما يحػلق  ؤوال

 لحؼبٌق اإلامازطة. مدددةمػحمدة و مىاجٌة وحود  /1

 الحدديث الدوزي للمىاجٌة. /2

 وشاملة لجمٌؼ بحساءات اإلامازطة. محناملةاإلاىاجٌة ثنون  /3

 .اهحظام وشمولٌةثؼبٌق اإلاىاجٌة ا /4

 بطافة الشواهد لجمٌؼ ؤلاحساءات اإلاىفرة بت اإلاىاجٌة. /5
اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 ػٌاز الفسعتاإلا
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت اإلاساحػة 

 الداخلٌة

1-1 

القادة كقدوة 

 خظىة للػاملمن

بت اإلاساحػة 

 الداخلٌة

1-1-1 
مً  مفاهٌم ومبادت الػمل الخمري والايمان اإهمٌح، اإلاساحػة الداخلٌة قادةثبني 

   الديني وؤلاوظاو الجاه

 للمساحػة الداخلٌةة ٌم اإلااطظٌالالتبام والػمل االق 1-1-2

1-1-3 
مبدؤ الشوزى الثخاذ  وثؼبٌقت الػاملمنمؼ  ااإلاشازكة اإلاساحػة الداخلٌة ادةٌق

 القسازات

1-1-4 
 بتالقدوة ال،ظىة  وثقديمت بت اإلاساحػة الداخلٌة الػمل الحؼوعت وجشجٌؼثبني 

 ذلك

1-1-5 
غمل جػصش زوح الػمل  آلٌاتت وثبني  ااإلاساحػة الداخلٌةالػمل الجماعت  جشجٌؼ

 الػاملمن ابنالجماعت 

1-1-6 
بت مجا  اإلاساحػة  د مً قادة اإلاظحقبليحد حٌل وثؼويسبغداد  بتاإلاظاهمة 

 الداخلٌة 

1-1-7 
الظسوف  وتوٌئةت نازوالااحؤلااداع  غل  بت اإلاساحػة الداخلٌة الػاملمن جشجٌؼ

 اإلاالثمة لرلك

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت اإلاساحػة 

 الداخلٌة

 

 

1-2 

الحخؼٌؽ 

بت  الاطتراثٌ ت

اإلاساحػة 

 الداخلٌة

1-2-1 
ة ٌم اإلااطظٌالق وثدديدة وزطالة الجمػٌةت يزئ  وصٌالةبغداد اإلاشازكة بت 

 الجمػٌة مفاهٌم يحوافق امبادتن اما مللػامل

1-2-2 

 كافة وثدلٌلحمؼ  يشملاما  الاطتراثٌ ت الحخؼٌؽمفهوم  وثؼبٌقثبني 

إلدازة  اإلاوقف  الحدلٌلوالخاصة ذات الػالقةت وغمل  الداخلٌةاإلاػلومات 

واإلادة  اإلاظاولٌاتت السثٍظٌةغوامل الىجاح  وثدديد وثؼويست اإلاساحػة الداخلٌة

 للحىفٌر الصمىٌة

1-2-3 
والالشمة إلاواحهة املخاػس  البديلةلمخؼؽ  اثٌجٌةالاطتر الخؼة  شمولٌة

 مجا  اإلاساحػة الداخلٌة بت واإلاحامرات

1-2-4 
 لنافة الاطتراثٌجٌةوالخؼة  اإلااطظٌةم ٌوالسطالة والق السئية وجػمٌموشس 

 اإلاساحػة الداخلٌةاإغما  ووشاػات ىٌمن اإلاػ كافة وكرلكاالجمػٌةت  الػاملمن

1-2-5 
ت و غداد الاطتراثٌجٌةالخؼة  ثىفٌرمساحػة ومحاعػة  آلٌة وثؼبٌق ثؼويس

 للمحاعػة وؤلاهجاش الدوزية الحقازيس
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 ػٌاز الفسعتاإلا
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت اإلاساحػة 

 الداخلٌة

1-3 

الحواصل الفػا  

 مؼ كافة اإلاػىٌمن

بت اإلاساحػة 

 الداخلٌة

1-3-1 
ن ٌماإلاػى كافةحظم مؼ قىوات للحواصل الفػا  واإلاباشس واإلاى وثدديد ثؼويس

 اإلاساحػة الداخلٌةاإغما  

1-3-2 
 كافةومحؼلبات  اخحٌاحات وثدديدت الػمٌلالاطحماع لصوت  طٌاطةثبني 

 ومجحمؼ وشسكاء منومحبرغ ومظحفٌديً منمً غامل ااإلاساحػة الداخلٌةن ٌماإلاػى

1-3-3 
ذات الػالقة  الٌاتوالفػ ٌةألاوشؼة املجحمػ بت اإلاساحػة الداخلٌةقادة  كةمشاز 

 الخمري االػمل 

1-3-4 

نت ٌماإلاػى كافةمػد  زطا  وقٌاضاطحؼالع السؤي  اطحبٌاهات وجشجٌؼثبني 

هرا  بتالالشمة  والوقاثٌة الحص،ٌدٌةهحاثجهات واثخاذ القسازات  غل والاػالع 

 الخصوص

1-3-5 
 ػاملمنال كافةالباب اإلافحوح مؼ  طٌاطة اإلاساحػة الداخلٌة ثبني قادة

 مً خدمات الجمػٌة واإلاظحفٌديً

1-3-6 
الصوزة  وثدظمن لحػصيصامبادزات فّػالة ومىحظمة  اإلاساحػة الداخلٌة قٌادة قٌام

 ن واملجحمؼٌملمجمػٌة امخحلف شساثذ اإلاػى الرهىٌة

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت اإلاساحػة 

 الداخلٌة

1-4 

مشازكة القادة 

بت ثؼويس 

الاهظمة  وثدظمن

ػات  والخشًس

بت والػملٌات 

اإلاساحػة 

 الداخلٌة

1-4-1 
واإلاظاهدة  السثٍظٌة الػملٌات ثدديد بت ااإلاشازكة اإلاساحػة الداخلٌة قادة قٌام

 غاوا اإلاظاولمن وثدديداالجمػٌةت 

1-4-2 

وؤلاحساءات  الػملٌات لنافةاإلاظحمس  الحدظمن إلافاهٌم القٌادة وجشجٌؼثبني 

فسا الػمل  بتواإلاشازكة الشخصٌة ت  ااإلاساحػة الداخلٌة دازيةوؤلا  الخشاٌلٌة

 املخصصة لهرا الاسض

1-4-3 

 وؤلاخصاثٌاتاإلاػلومات  كافة وثدلٌلاجمؼ  اإلاساحػة الداخلٌة قادة قٌام

اإلاقترخة  والحدظٍىات والحػديالتاثخاذ القسازات  بتوال،قاثق الالشمة للمظاغدة 

ػاتؤهظمة  غل   اإلاظحوى امل،لت والدو ت غل  الخمري الػمل  وجشًس

1-4-4 
احؼویس ؤهظمة فػالة لقیاض ألاداء اإلااطس ي لکافة  اإلاساحػة الداخلٌة قیام قیادة

 قؼاغات وغملیات الجمػٌة

1-4-5 

صیالة ف  المجان وفسا الػمل اإلاحخصصة ف   اإلاساحػة الداخلٌة مشازکة قادة

الػمل غلی خحلفة ذات الػالقة والحإرمر وثؼویس وثددیث ألاهظمة والخشسیػات امل

 الخمري 

 اإلاىظمات الوػىیة وؤلاقلیمیة والدولیة ذات الػالقة االػمل الخمري ف  اإلاشازکة  1-4-6

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت اإلاساحػة 

 الداخلٌة

1-5 

ثبني ووشس رقافة 

الجودة والحممب 

بت اإلاساحػة 

 الداخلٌة

1-5-1 
اإلالحقیات واإلااثمسات والدوزات الحدزیبیة ف   اإلاساحػة الداخلٌة ادةقمشازکة 

بف  اإلاحخصصة   مجا  الجودة والحممُّ

1-5-2 

ب  اإلاساحػة الداخلٌة قیادةجشجیؼ  لکافة مشازیؼ وبسامج الجودة وثدقیق الحممُّ

ف  اإلااطس ي داخل الجمػٌةت وثقدیس الػاملمن مً ؤفساد وفسا غمل اإلاشازکمن 

 لبرامجهره ا

اخبني وثؼبیق مفهوم الحقییم الراج  للحممب  اإلاساحػة الداخلٌة قیام ومبادزة قادة 1-5-3
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 ػٌاز الفسعتاإلا
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

اإلااطس ي داخل الجمػٌةت وبصفة مىحظمةت والاطحفادة مً هحاثج الحقییم 

 لحؼویس وثدظمن ؤغما  وهحاثج الجمػٌة

1-5-4 
دزاطة غلی وؤلادازیة اىاًء  کافة قسازاتوا الخشایلیة اإلاساحػة الداخلٌة قیادةاثخاذ 

 وثدلیل الىحاثج املخحلفة اإلاحدققةت وکرلك الحوقػات والحيباات اإلاظحقبلیة

1-5-5 
اسامج وحواثص ف  وجشجیػها إلاشازکة الجمػٌة  اإلاساحػة الداخلٌة قیادةمبادزة 

 
ً
 ودولیا

ً
ب مدلیا  الجودة والحممُّ

1-5-6 
وشس وثباد  ؤفظل اإلامازطات  اخشجیؼ اإلاساحػة الداخلٌة قیام قیادة

 ف  والحؼبیقات 
ً
 ودولیا

ً
 الػمل الخمري مؼ الجهات اإلامارلة مدلیا

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت اإلاساحػة 

 الداخلٌة

1-6 

بدازة املخاػس 

 وبسامج الحاٌمر

بت اإلاساحػة 

 الداخلٌة

1-6-1 
امج وفػالیات الحایمر بدازة اس ف   اإلاساحػة الداخلٌة اإلاشازکة الشخصیة لقادة

 املخحلفة داخل الجمػٌة

1-6-2 
هحاثج غلی دزاطة وثددید اسامج الحایمر اإلاؼلوبة لمجمػٌة اصفة دوزیة اىاًء 

 الجمػٌةغلی ثدلیل الػوامل الداخلیة والخازحیة اإلاارسة 

1-6-3 

ثؼویس آلیات غمل وات،ة ومدددة إلدازة الحایمرت وثقلیص اإلاقاومة لهره 

ثدقیق ألاهداف اإلاسحوة مً اسامج ف  رامجت وطمان مشازکة کافة اإلاػىیمن الب

 الحایمر املخحلفة

1-6-4 
ال،لو   وثؼويسؤغما  ووشاػات الجمػٌةت غلی کافة املخاػس امل،حملة  ثدديد

 والبداثل الالشمة إلاواحهة هره املخاػس
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 مازطات(غىاصس الحممب  اإلا السمص

 اإلاػٌاز السمص

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت اإلاساحػة 

 الداخلٌة

2-1 

ثخؼٌؽ وثإممن 

اخحٌاحات 

الجمػٌة مً 

 اإلاوازد البشسية

بت اإلاساحػة 

 الداخلٌة

 وطؼ وثؼویس الظیاطات وؤلاحساءات والخؼؽ الخاصة االػاملمن 2-1-1

2-1-2 
طتراثیجیات والهیکل الحىظیمي زبؽ خؼؽ اإلاوازد البشسیة االظیاطات والا 

 والػملیات السثیظیة لمجمػٌة

2-1-3 
ثددید الو اثف وثصمیمها وثوصیفهات وثخؼیؽ اخحیاحات الجمػٌة مً القوى 

 الػاملة

2-1-4 
بدازة غملیة الحو یفت و یجاد الکوادز والؼاقات البشسیة الالشمة لحقدیم 

 الخدمات وألاغما  املخحلفة االجمػٌة

 بت اإلاساحػة الداخلٌة بدازة اسهامج الحدزج والحػاق  الو یف  للموازد البشسیة 2-1-5

 اإلاساحػة الداخلٌةثؼویس طیاطات واطتراثیجیات ف  بشسال الػاملمن  2-1-6

2-1-7 
غمل مظوخات دوزیة لقیاض زطا الػاملمنت والاطحفادة مً الىحاثج لحؼویس 

 خلٌة االجمػٌةاإلاساحػة الداطیاطات وخدمات 

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت اإلاساحػة 

2-2 

منافإة الػاملمن 

بت  وجػويظهم

اإلاساحػة 

 اةدازة اإلاساحػة الداخلٌةبحساء ثقییم غلمي وماو ت للو اثف املخحلفة  2-2-1

 کیف ثقوم الجمػٌة احددید اإلاصایا التي ثمىدها للػاملمن؟ 2-2-2

  شفاف( ثؼبیق هظام لػمل ثقییم دوزي ألداء الػاملمن 2-2-5



 مامرسات التميز والحوكمة –م( 2022هـ )1443/1444الخطة التشغيلية التاسعة 

 212مً  164الصفدت 

 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 مازطات(غىاصس الحممب  اإلا السمص

 اإلاػٌاز السمص

 مساحػة وثددیث ؤهداف ألافساد واملجموغاتت وزبؼها اإهداف الجمػٌة 7-2-2 الداخلٌة الداخلٌة

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت اإلاساحػة 

 الداخلٌة

2-3 

ثؼويس وثدزي  

بت  الػاملمن

اإلاساحػة 

 الداخلٌة

2-3-1 
د وثصيیف مهازات وقدزات الػاملمن احددی اإلاساحػة الداخلٌةکیف ثقوم 

 االجمػٌة؟

 احددید الاخحیاحات الحدزیبیة للػاملمن؟ اإلاساحػة الداخلٌةکیف ثقوم  2-3-2

2-3-3 
 اإلاساحػة الداخلٌةبکظاب الػاملمن اإلاػسفة واإلاهازات الالشمة لسبؽ ؤوشؼة 

 امحؼلبات اإلاظحفیدیً وؤغما  الجمػٌة

2-3-4 
هؼاا ألافساد واملجموغات وؤلادازة وثؼویس غلی سص الحػلم بیجاد وثىمیة ف

 مهازات فسا الػمل

 الػاملمن؟غلی اقیاض فاغلیة وؤرس الحدزی   اإلاساحػة الداخلٌةکیف ثقوم  2-3-5

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت اإلاساحػة 

 الداخلٌة

2-4 

ثمتمن الػاملمن 

ومشازكألاوم 

وثوفمر اٍئة غمل 

بت  مىاطبة

حػة اإلاسا

 الداخلٌة

2-4-1 
غملیات ف  اخشجیؼ الػاملمنت و شساکهم  اإلاساحػة الداخلٌةکیف ثقوم 

 الحدظمن اإلاظحمس للػملیات والخدمات؟

2-4-2 
کیف یحم ثفویع الصالخیات الکافیة لحمکمن الػاملمن مً القیام احلبیة 

 اخحیاحات اإلاظحفیدیً؟

2-4-3 
ة والحؼویس اإلاظحمس لبیئة الػمل ومسافق وحود هظام للظالمة اإلاهىیة االجمػٌ

 الجمػٌة

2-4-4 
الحػامل مؼ الػاملمنت والحػسیف ف  محاعػة قواهمن الػمل ومحؼلباتوات والشفافیة 

 اإهظمة وطیاطات اإلاوازد البشسیةت و ثاخة الفسصة لمجمیؼ لالػالع غلاوا

2-4-5 
مػالجة الشکاوي والحظلمات اقتراخاتومت و  ب  الحواصل مؼ الػاملمنت والاطحماع 

 اإلاحػلقة بوم
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

اإلاساحػة 

 الداخلٌة

4-1 

 بدازة الشساكات

بت اإلاساحػة 

 الداخلٌة

4-1-1 

ثإطیع الشساکات لحدقیق ثددید الشسکاء السثیظیمن وثصيیفهمت ومً رم 

ؤقص ی فاثدة ماوات وشیادة القیمة اإلاظافة لهره الشساکات وبما یخدم الظیاطات 

 االجمػٌةوالاطتراثیجیات الخاصة 

4-1-2 

بت اإلاساحػة  اإلاػلومات مؼ الشسکاءف  ت واإلاشازکة ف ثإطیع الحکامل ال قا

وثفػیلها مً خال   بیجاد ااحکازات وؤفکاز باداغیةف  ؛ مما یظاغد الداخلٌة

 الشساکات

4-1-3 

الػمل اإلاشترل لحدظمن الػملیاتت وثدقیق القیمة ف  ثدقیق الاوسجام 

ؤطاض غلی اإلاظافة عظلظلة اإلاحػاملمن واإلاوزدیً؛ بودف مظاغفة الػاثد 

 الشساکاتت ودغم الحؼویس اإلاحباد  مؼ الشسکاء

4-1-4 

ثقدیم الخدماتت وثقلیص ف  مل بودف الحکاوالفسوع  ؤلادازاتالحػاون مؼ 

اإلاوازد اإلاحاخة لصیادة الؼاقة الاطخیػاایةت ف  الاشدواحیةت وثدقیق اإلاشازکة 

 وثدقیق ؤهداف الجمػٌة
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

4-1-5 
للحػاون وجػصیص الشساکة مؼ اإلااطظات ااإلاساحػة الداخلٌة  ثؼویس اسامج خاصة

 الػمل الخمري ف  اإلااهدة 

4-1-6 
مؼ فئات الشسکاء  اإلاساحػة الداخلٌةف  وؤفظل اإلامازطات  هقل وثباد  الحجازب

 املخحلفة

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

اإلاساحػة 

 الداخلٌة

4-3 

بت  الحقىٌةبدازة 

اإلاساحػة 

 الداخلٌة

4-3-1 

ثددید الحقىیات البدیلة والىاشئةت وثقییم اطحخدامها؛ لدغم الظیاطات 

الجمػٌة غلی ت وکرلك ثإرمرها داخلٌةالخاصة ااإلاساحػة ال والاطتراثیجیات

 واملجحمؼ

4-3-2 
؛ لظمان ثوافقها وثکاملهات وکرلك ااإلاساحػة الداخلٌةبدازة اإلاىظومة الحقىیة 

 ثددیث الحقىیات اإلاحقادمة

4-3-3 
ثدقیق الاطحخدام ألام ل للحقىیاتت وقیاض مدى الاطحاال  لوطاثل الحقىیة 

 ال،الیة

 اإلاساحػة الداخلٌةقىیة اإلاػلومات والاثصا  لحدظمن ؤداء اطحخدام ث 4-3-4

 ااإلاساحػة الداخلٌةاطحخدام الحقىیة إلاظاهدة مبادزات الحدظمن للػملیات  4-3-5

 اخحیاز واطحخدام الحقىیات ؤلااداغیة والصدیقة للبیئة 4-3-6
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

اإلاساحػة 

 الداخلٌة

5-1 

ثدديد و دازة 

الػملٌات 

اإلاساحػة ا

 الداخلٌة

5-1-1 
ثددید الػملیات السثیظیة والفسغیة وبما یحوافق ویدقق طیاطة وؤهداف 

 الجمػٌة

 ثددید اإلاظاولمن غً الػملیات املخحلفة االجمػٌة 5-1-2

 زطم وثوریق کافة ؤلاحساءات والحفاصیل اإلاحػلقة االػملیات السثیظیة والفسغیة 5-1-3

5-1-4 
ثؼبیق ؤهظمة ذات مواصفات قیاطیة محػازف غلاوا إلدازة الجودة االجمػٌةت 

  الدلٌل ؤلاحساج  للمساحػة الداخلٌة( 9111م ل: هظام بدازة الجودة ؤیصو 

 للػملیات املخحلفة ثؼویس مقاییع وماشسات ؤداء 5-1-5

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

اإلاساحػة 

 الداخلٌة

5-2 

ثصمٌم وثؼويس 

خدمات 

بت  اإلاظحفٌديً

اإلاساحػة 

 الداخلٌة

 لکافة اإلاظحفیدیً اإلاساحػة الداخلٌةثددید وثصيیف الخدمات التي ثقدمها  5-2-1

   الخدمات اإلاقدمة لهمااطحؼالع زؤي اإلاظحفیدیً خو  اإلاساحػة الداخلٌةقیام  5-2-2

5-2-3 
ثؼبیق مىاجیات وآلیات مىحظمة لحصمیم الخدماتت وثقدیمها للمظحفیدیً 

 اؼسا وؤطالی  ااحکازیة ومحؼوزة

5-2-4 
االحػسیف وؤلاغالن غً الخدمات التي ثقدمها  اإلاساحػة الداخلٌةقیام 

 للمظحفیدیً

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

اإلاساحػة 

5-3 

الحدظمن 

اإلاظحمس 

للػملٌات 

بت  والخدمات

5-3-1 
غلی احددید ؤولویات الحدظمن للػملیات والخدمات اىاًء  اإلاساحػة الداخلٌةقیام 

 هحاثج ماشسات ألاداء املخحلفة وهحاثج اطحؼالغات السؤي اإلاحػلقة ااإلاظحفیدیً

5-3-2 
ظحمس لکافة الػملیات والخدمات وبمشازکة ثؼبیق مىاجیة مىحظمة للحدظمن اإلا

 الػاملمن االجمػٌة
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

اإلاساحػة  لٌةالداخ

 3-3-5 الداخلٌة
االشسح وثوطیذ الحدظیىات الجدیدة لکافة الػاملمن  اإلاساحػة الداخلٌةقیام 

 واإلاظحفیدیً

5-3-4 
اقیاض وثقییم الىحاثج اإلاحدققة مً مشازیؼ الحدظمن  اإلاساحػة الداخلٌةقیام 

 اإلاظحمس لػملیاتوا وخدماتوا

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

اإلاساحػة 

 الداخلٌة

5-4 

بدازة وجػصيص 

غالقات اإلاحبرغمن 

بت  واإلاظحفٌديً

اإلاساحػة 

 الداخلٌة

5-4-1 
احددید وثصيیف اإلاحبرغمن کإخد ؤهم شساثذ اإلاحػاملمن  اإلاساحػة الداخلٌةقیام 

 مػها

 اخلٌةاإلاساحػة الدثددید وثصيیف اإلاظحفیدیً مً خدمات  5-4-2

 احددید محؼلبات واخحیاحات کافة شساثذ اإلاظحفیدیً اإلاساحػة الداخلٌةقیام  5-4-3

 اإلاساحػة الداخلٌة مً اىاء قاغدة مػلومات محکاملة غً کافة اإلاظحفیدیً 5-4-4

5-4-5 
االحواصل الدوزي ااإلاحبرغمن واإلاظحفیدیًت وجػصیص  اإلاساحػة الداخلٌةقیام 

 غلی مسثیاتوم ومقترخاتوم وال،صو   الػالقة مػهمت

5-4-6 
احؼویس هظام الاقتراخاتت ومػالجة شکاوي  اإلاساحػة الداخلٌةقیام 

 اإلاظحفیدیًت وثؼبیق آلیات وات،ة لالطحماع لصوت اإلاظحفید
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

/ ال،وكمة 6

بت  فافٌةوالش

اإلاساحػة 

 الداخلٌة

6-1 

خوكمة ؤلادازة 

الػلٌا 

والظٌاطات 

 الػامة

 وطوح السئیة وألاهداف لکافة اإلاػىیمن االجمػٌة 6-1-1

 ثدقیق الػد  واإلاظاواة والشمولیة 6-1-2

 شفافیة الامحیاشات والصالخیات ألغظاء ؤلادازة الػلیا 6-1-3

 لومات اإلاقدمة للمجحمؼ االجمػٌةاإلاػف  الدقة والشفافیة  6-1-4

 وشس وطهولة الوصو  ب ی اإلاػلومات اإلاحػلقة االجمػٌة 6-1-5

 طالمة ووطوح الهیکل الحىظیمي لمجمػٌة 6-1-6

 وطوح الصالخیات واإلاظاولیات لکافة الػاملمن 6-1-7

 طسغة الحجاوب مؼ ألاشمات املخحلفةت و صداز الحقازیس الالشمة 6-1-8

/ ال،وكمة 6

بت  والشفافٌة

اإلاساحػة 

 الداخلٌة

6-2 

خوكمة 

الظٌاطات 

وؤلاحساءات 

 اإلاالٌة

 مدى وحود ؤهظمة وطیاطات مالیة مورقة وذات مسحػیة قاهوهیة 6-2-1

 وحود ثقازیس وثدلیالت دوزیة مورقة وشفافة 6-2-2

 االجمػٌة وحود طیاطات وات،ة آللیة قبو  الهدایا والهبات للػاملمن 6-2-3

6-2-4 
اثباع ألاهظمة والخشسیػات السطمیة اإلاحػلقة االحبرغات وؤوح، الصسف اإلاا ت 

 املخحلفة

 
 وفٌما يحػلق ايحاثج ممازطات الحممب وال،وكمة ما يلت: 

 جمػٌة.صلة اإغما  الذات ثنون الىؼاا الري جاؼٌ، الىحاثج  /1
 .يوحد ثقظٌم وثصيٌف وثدديث للىحاثج /2
 .بيجااٌة للىحاثجاثجاهات وحود  /3
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 .حود ؤهداف مالثمة للىحاثج اإلاسحوةو  /4
 .وحود مقازهات مالثمة وايجااٌة للىحاثج /5
 .وحود ثوطٌذ إلاظببات الىحاثج /6

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

هحاثج ؤ/ 7

 اإلاوازد البشسیة

بت اإلاساحػة 

 الداخلٌة

 1-ؤ7

ع زؤي مقايٍ

 اإلاوازد البشسية

بت اإلاساحػة 

 الداخلٌة

 اإلاساحػة الداخلٌة مػد  السطا الو ٌف  7-1-1

 فسص الحػلم والحدزی  داخل وخازج الجمػٌة 7-1-2

 بت اإلاساحػة الداخلٌة الحمکمن واإلاشازکة 7-1-3

 لٌةف   اإلاساحػة الداخالحقییم الػاد  لألداءت وثقدیس ألاداء اإلاحفوق 7-1-4

 بت اإلاساحػة الداخلٌة الحؼوز والاطحقساز الو ٌف  7-1-5

 بت اإلاساحػة الداخلٌةالفسص الو یفیة للػاملمن  7-1-6

 بت اإلاساحػة الداخلٌة الحػلم اإلاظحمسغلی الخشجیؼ  7-1-7

 بت اإلاساحػة الداخلٌة ایئة الػمل 7-1-8

 بت اإلاساحػة الداخلٌة اءات اإلاوازد البشسیةشفافیة الحػامل وألاهظمةت و حس  7-1-13

 بت اإلاساحػة الداخلٌة شفافیة القسازات اإلاحػلقة ااإلاوازد البشسیة 7-1-14

هحاثج ؤ/ 7

 اإلاوازد البشسیة

بت اإلاساحػة 

 الداخلٌة

 2-ؤ7

ماشسات ألاداء 
اإلاحػلقة ااإلاوازد 

بت  البشسية

اإلاساحػة 

 الداخلٌة

 بت اإلاساحػة الداخلٌة یف  ؤلاهحاحیة(ض الػاثد مً الحو قیا 7-2-1

 بت اإلاساحػة الداخلٌةخباهات آزاء الػاملمن مػد  الاطحجااة الط 7-2-2

 بت اإلاساحػة الداخلٌة ثدقیق الىحاثج اإلاؼلوبةف  حدزی  هجاح اسامج ال 7-2-3

 بت اإلاساحػة الداخلٌة فسا الحدظمن اإلاظحمسف  اإلاشازکة  7-2-4

 بت اإلاساحػة الداخلٌة اسهامج اقتراخات اإلاو فمنف  زکة ظبة اإلاشاو 7-2-5

 بت اإلاساحػة الداخلٌةثقدیس حهود الػاملمن  7-2-6

 بت اإلاساحػة الداخلٌة مػدالت بهحاحیة اإلاو فمن 7-2-7

 بت اإلاساحػة الداخلٌة الحظلمات 7-2-13
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 حممب  اإلامازطات(غىاصس ال السمص

 اإلاػٌاز السمص

/ هحاثج 8

بت  اإلاظحفٌديً

اإلاساحػة 

 الداخلٌة

8-1 

قايٍع زؤي م

وزطا 

بت  اإلاظحفٌديً

اإلاساحػة 

 الداخلٌة

 بت اإلاساحػة الداخلٌة مػد  السطا الػام 8-1-1

 بت اإلاساحػة الداخلٌة حودة الخدمات 8-1-2

 إلاساحػة الداخلٌةبت ا طهولة الوصو  ب ی الخدمات 8-1-3

 بت اإلاساحػة الداخلٌة اإلادة الصمىیة لحقدیم الخدمات 8-1-4

 بت اإلاساحػة الداخلٌة طلول وکفاءة الػاملمن ومقدم  الخدمة 8-1-5

 بت اإلاساحػة الداخلٌة مدى الاطحجااة لؼل  اإلاظحفیدیً 8-1-6

 ػة الداخلٌةبت اإلاساح الخدماتف  مدى ؤلااداع والااحکاز  8-1-7

 بت اإلاساحػة الداخلٌة اإلاسوهة 8-1-8

 بت اإلاساحػة الداخلٌة الحواصل 8-1-9

 بت اإلاساحػة الداخلٌة شفافیة ووطوح ؤلاحساءات والحػلیمات للمظحفیدیً 8-1-11
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 حممب  اإلامازطات(غىاصس ال السمص

 اإلاػٌاز السمص

 بت اإلاساحػة الداخلٌة مػالجة شکاوى اإلاظحفیدیً 8-1-11

 بت اإلاساحػة الداخلٌة دیم الخدماتثقف  الػد  واإلاظاواة   8-1-12

/ هحاثج 8

بت  اإلاظحفٌديً

اإلاساحػة 

 الداخلٌة

8-2 

ماشسات ألاداء 

اإلاحػلقة 

بت  ااإلاظحفٌديً

اإلاساحػة 

 الداخلٌة

 بت اإلاساحػة الداخلٌة غدد اإلاظحفیدیً 8-2-1

 بت اإلاساحػة الداخلٌة غدد الخدمات اإلاقدمة للمظحفیدیً 8-2-4

 بت اإلاساحػة الداخلٌة خدمات الجدیدةوظبة ال 8-2-5

 بت اإلاساحػة الداخلٌة مػد  الوقد الالشم لحقدیم الخدمات املخحلفة 8-2-6

 بت اإلاساحػة الداخلٌة محوطؽ الصمً اإلاظحاسا إلاػالجة الشکوى  8-2-7

 بت اإلاساحػة الداخلٌة ثقدیم الخدماتف  وظبة ألاخؼاء  8-2-8

 بت اإلاساحػة الداخلٌة ذ اإلاظحفیدیًثىوع شساث 8-2-11

 بت اإلاساحػة الداخلٌة غدد الاقتراخات اإلاقدمة مً اإلاظحفیدیً 8-2-11

 بت اإلاساحػة الداخلٌة غدد الاقتراخات اإلاؼااقة 8-2-12
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

هحاثج / 9

حػة اإلاسا

 الداخلٌة

9-2 

الىحاثج 

بت  الخشاٌلٌة

اإلاساحػة 

 الداخلٌة

 بت اإلاساحػة الداخلٌة الوقد الالشم إلهجاش الػملیات السثیظیة 9-2-1

 بت اإلاساحػة الداخلٌة وظبة ألاخؼاء  الجودة( 9-2-2

 بت اإلاساحػة الداخلٌة مػد  الاطحجااة 9-2-3

 ساحػة الداخلٌةبت اإلا فػالیة ؤداء الػملیات 9-2-4

 بت اإلاساحػة الداخلٌة الػملیات وؤلاحساءاتف  وظبة الحدظمن  9-2-5

 بت اإلاساحػة الداخلٌة الػملیات املخحلفةف  ؤلااداع والااحکاز  9-2-6

 بت اإلاساحػة الداخلٌة غدد الاقتراخات اإلاؼبقة 9-2-7

 ٌةبت اإلاساحػة الداخل غدد اإلاشازیؼ الجدیدة 9-2-8

 بت اإلاساحػة الداخلٌة وظبة اإلاػامالت ؤلالکتروهیة 9-2-9

 بت اإلاساحػة الداخلٌة غدد ؤلاغالهات واإلابادزات ؤلاغالمیة 9-2-11

 بت اإلاساحػة الداخلٌة مػد  اإلاشازکات ؤلاغالمیة 9-2-11

هحاثج / 9

اإلاساحػة 

 الداخلٌة

9-3 

هحاثج اإلاوازد 

بت  والشساكات

اإلاساحػة 

 اخلٌةالد

 بت اإلاساحػة الداخلٌة غدد اإلاوزدیً 9-3-1

 بت اإلاساحػة الداخلٌة وظبة اإلاوزدیً امل،لیمن 9-3-2

 بت اإلاساحػة الداخلٌة غدد الشساکات 9-3-3

 بت اإلاساحػة الداخلٌة ثکالیف اإلاوزدیً 9-3-4

 بت اإلاساحػة الداخلٌة غدد الاححماغات مؼ الشسکاء 9-3-5

 بت اإلاساحػة الداخلٌة غدد اإلابادزات هدو الشسکاء 9-3-6

 بت اإلاساحػة الداخلٌة غدد الخدمات اإلاشترکة مؼ الشسکاء 9-3-7

 بت اإلاساحػة الداخلٌة مػد  دوزان املخصون 9-3-8

 بت اإلاساحػة الداخلٌة غدد اإلابادزات املجحمػیة 9-3-12
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 بت اإلاساحػة الداخلٌة دزات املجحمػیةقیاض آلاراز ؤلایجاایة للمبا 9-3-13

هحاثج / 9

اإلاساحػة 

 الداخلٌة

9-4 

هحاثج اإلاػلومات 

بت  واإلاػسفة

اإلاساحػة 

 الداخلٌة

 لمساحػة الداخلٌةلغدد مصادز اإلاػلومات  9-4-1

 بت اإلاساحػة الداخلٌة غدد ؤلاصدازات الدوزیة 9-4-2

 الداخلٌةبت اإلاساحػة  طهولة الوصو  للمػلومات 9-4-3

 بت اإلاساحػة الداخلٌة دقة اإلاػلومات 9-4-4

 بت اإلاساحػة الداخلٌة غدد اإلابادزات اإلاحػلقة ااإلاػلومات واإلاػسفة 9-4-5

 ااإلاساحػة الداخلٌةاإلااثمسات واللقاءات الػلمیة ذات الػالقة ف  غدد اإلاشازکات  9-4-6

 

ا: فٌما يحػلق اماشسات ال،وكمة وفق م
ً
 ػٌاز  متمن(رال 

املػياز 

 السئيس ي

 املػياز الفسعي
 غىاصس الخميز )املمازشاث( السمز

 املػياز السمز

الالتبام / 1

 والامح ا 
 مجلع ؤلادازة 1-3

 اخحصاصات مجلع ؤلادازة 1-3-1

 لواثذ وطٌاطات خوكمة الجمػٌات 1-3-2

 اإلاظاولٌات والصالخٌات اإلاالٌة 1-3-3

 ؤغظاء مجلع ؤلادازةطٌاطات  1-3-5

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-6 

ألاهظمة الظازية 

 بت اإلاملتة

 وطؼ الحداامر لحدديد مخاػس حساثم ؤلازهاب وثمويل، والحقٌٌم والحورٌق 1-6-1

 الظٌاطات وؤلاحساءات إلانافدة حساثم ؤلازهاب وثمويل، 1-6-2

 شسات الدالةالحقٌد اىظام منافدة لظل ألاموا  ووطؼ اإلاا  1-6-3

 بحساءات الاشخباه بت حسيمة لظل ألاموا  1-6-4

 البرامج الحوغوية الداخلٌة الوقاثٌة مً حساثم ؤلازهاب وثمويل، 1-6-5

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-8 

 ثنويً لجان

 اإلاساحػة الداخلٌة

 الخاصة اةدازة اإلاساحػة الداخلٌة المجان الداثمة 1-8-1

 الخاصة اةدازة اإلاساحػة الداخلٌة اإلااقحةالمجان  1-8-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-9 

 وراثق وسجالت

 اإلاساحػة الداخلٌة
 الخاصة اةدازة اإلاساحػة الداخلٌة خفظ الوراثق والسجالت 1-9-1

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-1 

 لواثذ وؤهظمة
 اإلاساحػة الداخلٌة

 ة االجمػٌةالخاص وشس اللواثذ والظٌاطات اإلاػحمدة 2-1-2

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-2 

اٌاهات القاثممن 
اإلاساحػة غل  

 الداخلٌة

 بدازة اإلاساحػة الداخلٌةؤلافصاح غً اٌاهات  2-2-3

 الخاصة اةدازة اإلاساحػة الداخلٌةؤلافصاح غً الشوالس الو ٌفٌة  2-2-4

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-3 

اإلاساحػة اٌاهات 

 الداخلٌة

 الخاصة اةدازة اإلاساحػة الداخلٌة ل مؼ الشناوى والاطحفظازاتالحػام 2-3-2

 الخاصة اةدازة اإلاساحػة الداخلٌة غملٌات قٌاض السطا ألص،اب الػالقة 2-3-3

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-4 

ؤهداف وبسامج 

اإلاساحػة 

 الداخلٌة

 لداخلٌةالخاصة اةدازة اإلاساحػة ا وشس ألاهداف الاطتراثٌجٌة والخشاٌلٌة 2-4-1

 الخاصة اةدازة اإلاساحػة الداخلٌةوشس ثقازيس ألاوشؼة والبرامج  2-4-2

2-4-4 
الخاصة اةدازة  ثبلٌغ اإلاظحفٌديً غً الظٌاطات واللواثذ غىد وشسها او ثدديثوا

 اإلاساحػة الداخلٌة
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 حاطػةالواحبات السثٍظة اإلاىوػة بوره الوخدة بت الخؼة الخشاٌلٌة الالوخدة القاهوهٌة: 

 
ً
 : فٌما يحػلق اممازطات الحممب وال،وكمة ما يلت:  ؤوال

 لحؼبٌق اإلامازطة. مدددةمػحمدة و مىاجٌة وحود  /1

 الحدديث الدوزي للمىاجٌة. /2

 وشاملة لجمٌؼ بحساءات اإلامازطة. محناملةاإلاىاجٌة ثنون  /3

 .اهحظام وشمولٌةثؼبٌق اإلاىاجٌة ا /4

 ىاجٌة.بطافة الشواهد لجمٌؼ ؤلاحساءات اإلاىفرة بت اإلا /5
اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت الوخدة 

 القاهوهٌة

1-1 

القادة كقدوة 

 خظىة للػاملمن

بت الوخدة 

 القاهوهٌة

1-1-1 
مً  يمان اإهمٌح،مفاهٌم ومبادت الػمل الخمري والا  الوخدة القاهوهٌة ثبني قادة

 الجاه  الديني وؤلاوظاو 

 للوخدة القاهوهٌةة ٌم اإلااطظٌالالتبام والػمل االق 1-1-2

1-1-3 
مبدؤ الشوزى  وثؼبٌقت بت الوخدة القاهوهٌة الػاملمنمؼ  ااإلاشازكةادة ٌالق

 الثخاذ القسازات

1-1-4 
 بتالقدوة ال،ظىة  ديموثقت بت الوخدة القاهوهٌة الػمل الحؼوعت وجشجٌؼثبني 

 ذلك

1-1-5 
غمل جػصش زوح الػمل  آلٌاتت وثبني االوخدة القاهوهٌةالػمل الجماعت  جشجٌؼ

 الػاملمن ابنالجماعت 

 بت الوخدة القاهوهٌة د مً قادة اإلاظحقبليحد حٌل وثؼويسبغداد  بتاإلاظاهمة  1-1-6

1-1-7 
الظسوف  وتوٌئةت والااحنازؤلااداع  غل  بت الوخدة القاهوهٌة الػاملمن جشجٌؼ

 اإلاالثمة لرلك

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت الوخدة 

 القاهوهٌة

1-2 

الحخؼٌؽ 

بت  الاطتراثٌ ت

الوخدة 

 القاهوهٌة

1-2-1 
ة ٌم اإلااطظٌالق وثدديدة وزطالة الجمػٌةت يزئ  وصٌالةبغداد اإلاشازكة بت 

 الخبري ػمل ال مفاهٌم يحوافق امبادتن اما مللػامل

1-2-2 

 كافة وثدلٌلحمؼ  يشملاما  الاطتراثٌ ت الحخؼٌؽمفهوم  وثؼبٌقثبني 

للوخدة  اإلاوقف  الحدلٌلوالخاصة ذات الػالقةت وغمل  الداخلٌةاإلاػلومات 

 الصمىٌةواإلادة  اإلاظاولٌاتت السثٍظٌةغوامل الىجاح  وثدديد وثؼويست القاهوهٌة

 للحىفٌر

1-2-3 
والالشمة إلاواحهة املخاػس  البديلةلمخؼؽ  الاطتراثٌجٌة الخؼة شمولٌة

 مجا  الوخدة القاهوهٌة بت واإلاحامرات

1-2-4 
 لنافة الاطتراثٌجٌةوالخؼة  اإلااطظٌةم ٌوالسطالة والق السئية وجػمٌموشس 

 الوخدةاإغما  ووشاػات ىٌمن اإلاػ كافة وكرلكت االوخدة القاهوهٌة الػاملمن

1-2-5 
ت و غداد الاطتراثٌجٌةالخؼة  ثىفٌرمساحػة ومحاعػة  آلٌة ؼبٌقوث ثؼويس

 للمحاعػة وؤلاهجاش الدوزية الحقازيس

ن ٌماإلاػى كافةىحظم مؼ قىوات للحواصل الفػا  واإلاباشس واإلا وثدديد ثؼويس 1-3-1الحواصل الفػا   3-1القٌادة / 1
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت الوخدة 

 القاهوهٌة

 مؼ كافة اإلاػىٌمن

بت الوخدة 

 القاهوهٌة

 الوخدة القاهوهٌةاإغما  

1-3-2 
 كافةومحؼلبات  اخحٌاحات وثدديدت الػمٌلالاطحماع لصوت  طٌاطةثبني 

 ومجحمؼ وشسكاء منومحبرغ ومظحفٌديً منمً غامل االوخدة القاهوهٌةن ٌماإلاػى

1-3-3 
ذات الػالقة  لٌاتوالفػا ٌةألاوشؼة املجحمػ بت الوخدة القاهوهٌةقادة  كةمشاز 

 الخمري االػمل 

1-3-4 

نت ٌماإلاػى كافةمػد  زطا  وقٌاضاطحؼالع السؤي  اطحبٌاهات وجشجٌؼثبني 

هرا  بتالالشمة  والوقاثٌة الحص،ٌدٌةهحاثجهات واثخاذ القسازات  غل والاػالع 

 الخصوص

1-3-5 
 واإلاظحفٌديً ملمنالػا كافةالباب اإلافحوح مؼ  طٌاطة الوخدة القاهوهٌة ثبني قادة

 مً خدمات الجمػٌة

1-3-6 
الصوزة  وثدظمن لحػصيصامبادزات فّػالة ومىحظمة  الوخدة القاهوهٌة قٌادة قٌام

 ن واملجحمؼٌملمجمػٌة امخحلف شساثذ اإلاػى الرهىٌة

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت الوخدة 

 القاهوهٌة

1-4 

مشازكة القادة 

بت ثؼويس 

هظمة وثدظمن الا 

ػات  والخشًس

بت والػملٌات 

الوخدة 

 القاهوهٌة

1-4-1 
واإلاظاهدة  السثٍظٌة الػملٌات ثدديد بت ااإلاشازكة الوخدة القاهوهٌة قادة قٌام

 غاوا اإلاظاولمن وثدديداالجمػٌةت 

1-4-2 

وؤلاحساءات  الػملٌات لنافةاإلاظحمس  الحدظمن إلافاهٌم القٌادة وجشجٌؼثبني 

فسا الػمل  بتواإلاشازكة الشخصٌة ت االوخدة القاهوهٌة ةوؤلادازي الخشاٌلٌة

 املخصصة لهرا الاسض

1-4-3 

 وؤلاخصاثٌاتاإلاػلومات  كافة وثدلٌلاجمؼ  الوخدة القاهوهٌة قادة قٌام

اإلاقترخة  والحدظٍىات والحػديالتاثخاذ القسازات  بتوال،قاثق الالشمة للمظاغدة 

ػاتؤهظمة  غل   اإلاظحوى امل،لت والدو ت  غل الخمري الػمل  وجشًس

1-4-4 
احؼویس ؤهظمة فػالة لقیاض ألاداء اإلااطس ي لکافة  الوخدة القاهوهٌة قیام قیادة

 الوخدة القاهوهٌةقؼاغات وغملیات 

1-4-5 

صیالة ف  المجان وفسا الػمل اإلاحخصصة ف   الوخدة القاهوهٌة مشازکة قادة

الػمل غلی حلفة ذات الػالقة والحإرمر وثؼویس وثددیث ألاهظمة والخشسیػات املخ

 الخمري 

1-4-6 
االوخدة اإلاىظمات الوػىیة وؤلاقلیمیة والدولیة ذات الػالقة ف  اإلاشازکة 

 القاهوهٌة

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت الوخدة 

 القاهوهٌة

1-5 

ثبني ووشس رقافة 

الجودة والحممب 

بت الوخدة 

 القاهوهٌة

1-5-1 
اإلالحقیات واإلااثمسات والدوزات الحدزیبیة ف   الوخدة القاهوهٌة ادةمشازکة ق

بف  اإلاحخصصة   مجا  الجودة والحممُّ

1-5-2 

ب  الوخدة القاهوهٌة جشجیؼ قیادة لکافة مشازیؼ وبسامج الجودة وثدقیق الحممُّ

ت وثقدیس الػاملمن مً ؤفساد وفسا غمل الوخدة القاهوهٌةاإلااطس ي داخل 

 هره البرامج  فاإلاشازکمن 

1-5-3 
اخبني وثؼبیق مفهوم الحقییم الراج  للحممب  الوخدة القاهوهٌةقیام ومبادزة قادة 

ت وبصفة مىحظمةت والاطحفادة مً هحاثج الوخدة القاهوهٌةاإلااطس ي داخل 
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 الحقییم لحؼویس وثدظمن ؤغما  وهحاثج الجمػٌة

1-5-4 
دزاطة غلی اتوا الخشایلیة وؤلادازیة اىاًء کافة قساز  الوخدة القاهوهٌة اثخاذ قیادة

 وثدلیل الىحاثج املخحلفة اإلاحدققةت وکرلك الحوقػات والحيباات اإلاظحقبلیة

1-5-5 
اسامج ف   الوخدة القاهوهٌةوجشجیػها إلاشازکة  الوخدة القاهوهٌة مبادزة قیادة

 
ً
 ودولیا

ً
ب مدلیا  وحواثص الجودة والحممُّ

1-5-6 
اخشجیؼ وشس وثباد  ؤفظل اإلامازطات  وخدة القاهوهٌةال قیادةقیام 

 ف  والحؼبیقات 
ً
 ودولیا

ً
 الػمل الخمري مؼ الجهات اإلامارلة مدلیا

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت الوخدة 

 القاهوهٌة

1-6 

بدازة املخاػس 

 وبسامج الحاٌمر

بت الوخدة 

 القاهوهٌة

1-6-1 
بدازة اسامج وفػالیات الحایمر ف   اهوهٌةالوخدة الق لقادةاإلاشازکة الشخصیة 

 املخحلفة داخل الجمػٌة

1-6-2 
غلی اصفة دوزیة اىاًء  للوخدة القاهوهٌةدزاطة وثددید اسامج الحایمر اإلاؼلوبة 

 الجمػٌةغلی هحاثج ثدلیل الػوامل الداخلیة والخازحیة اإلاارسة 

1-6-3 

رت وثقلیص اإلاقاومة لهره ثؼویس آلیات غمل وات،ة ومدددة إلدازة الحایم

ثدقیق ألاهداف اإلاسحوة مً اسامج ف  البرامجت وطمان مشازکة کافة اإلاػىیمن 

 الحایمر املخحلفة

1-6-4 
ال،لو   وثؼويسؤغما  ووشاػات الجمػٌةت غلی کافة املخاػس امل،حملة  ثدديد

 والبداثل الالشمة إلاواحهة هره املخاػس
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 سعتاإلاػٌاز الف
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت الوخدة 

 القاهوهٌة

2-1 

ثخؼٌؽ وثإممن 

اخحٌاحات 

الجمػٌة مً 

 اإلاوازد البشسية

بت الوخدة 

 القاهوهٌة

2-1-1 
بت الوخدة  وطؼ وثؼویس الظیاطات وؤلاحساءات والخؼؽ الخاصة االػاملمن

 القاهوهٌة

2-1-2 
زبؽ خؼؽ اإلاوازد البشسیة االظیاطات والاطتراثیجیات والهیکل الحىظیمي 

 للوخدة القاهوهٌةوالػملیات السثیظیة 

2-1-3 
 الوخدة القاهوهٌةثددید الو اثف وثصمیمها وثوصیفهات وثخؼیؽ اخحیاحات 

 مً القوى الػاملة

2-1-4 
ت البشسیة الالشمة لحقدیم بدازة غملیة الحو یفت و یجاد الکوادز والؼاقا

 االوخدة القاهوهٌةالخدمات وألاغما  املخحلفة 

 بت الوخدة القاهوهٌةبدازة اسهامج الحدزج والحػاق  الو یف   2-1-5

 الوخدة القاهوهٌةثؼویس طیاطات واطتراثیجیات ف  بشسال الػاملمن  2-1-6

2-1-7 
طحفادة مً الىحاثج لحؼویس غمل مظوخات دوزیة لقیاض زطا الػاملمنت والا 

 االجمػٌة الوخدة القاهوهٌةطیاطات وخدمات 

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت الوخدة 

2-2 

منافإة الػاملمن 

بت  وجػويظهم

الوخدة 

 االوخدة القاهوهٌةبحساء ثقییم غلمي وماو ت للو اثف املخحلفة  2-2-1

 احددید اإلاصایا التي ثمىدها للػاملمن؟ قاهوهٌةالوخدة الکیف ثقوم  2-2-2

 بت الوخدة القاهوهٌة  شفاف( ثؼبیق هظام لػمل ثقییم دوزي ألداء الػاملمن 2-2-5
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 سعتاإلاػٌاز الف
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 الوخدة القاهوهٌةمساحػة وثددیث ؤهداف ألافساد واملجموغاتت وزبؼها اإهداف  7-2-2 القاهوهٌة القاهوهٌة

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت الوخدة 

 القاهوهٌة

2-3 

ثؼويس وثدزي  

بت  الػاملمن

الوخدة 

 القاهوهٌة

2-3-1 
احددید وثصيیف مهازات وقدزات الػاملمن  الوخدة القاهوهٌةکیف ثقوم 

 ؟االوخدة

 احددید الاخحیاحات الحدزیبیة للػاملمن؟ الوخدة القاهوهٌةکیف ثقوم  2-3-2

2-3-3 
 الوخدة القاهوهٌةبکظاب الػاملمن اإلاػسفة واإلاهازات الالشمة لسبؽ ؤوشؼة 

 امحؼلبات اإلاظحفیدیً وؤغما  الجمػٌة

2-3-4 
هؼاا ألافساد واملجموغات وؤلادازة وثؼویس غلی بیجاد وثىمیة فسص الحػلم 

 مهازات فسا الػمل

 الػاملمن؟غلی اقیاض فاغلیة وؤرس الحدزی   الوخدة القاهوهٌةکیف ثقوم  2-3-5

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

خدة بت الو 

 القاهوهٌة

2-4 

ثمتمن الػاملمن 

ومشازكألاوم 

وثوفمر اٍئة غمل 

بت  مىاطبة

الوخدة 

 القاهوهٌة

2-4-1 
غملیات الحدظمن ف  اخشجیؼ الػاملمنت و شساکهم  الوخدة القاهوهٌةکیف ثقوم 

 اإلاظحمس للػملیات والخدمات؟

2-4-2 
احلبیة  کیف یحم ثفویع الصالخیات الکافیة لحمکمن الػاملمن مً القیام

 اخحیاحات اإلاظحفیدیً؟

2-4-4 
الحػامل مؼ الػاملمنت والحػسیف ف  محاعػة قواهمن الػمل ومحؼلباتوات والشفافیة 

 ت و ثاخة الفسصة لمجمیؼ لالػالع غلاوا الوخدة القاهوهٌةاإهظمة وطیاطات 

2-4-5 
ومت ومػالجة اقتراخات ب  ت والاطحماع بت الوخدة القاهوهٌة الحواصل مؼ الػاملمن

 الشکاوي والحظلمات اإلاحػلقة بوم
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

الوخدة 

 القاهوهٌة

4-1 

 بدازة الشساكات

بت الوخدة 

 القاهوهٌة

4-1-1 

رم ثإطیع الشساکات لحدقیق ثددید الشسکاء السثیظیمن وثصيیفهمت ومً 

ؤقص ی فاثدة ماوات وشیادة القیمة اإلاظافة لهره الشساکات وبما یخدم الظیاطات 

 االوخدة القاهوهٌةوالاطتراثیجیات الخاصة 

4-1-2 
ف  اإلاػلومات مؼ الشسکاء؛ مما یظاغد ف  ت واإلاشازکة ف ثإطیع الحکامل ال قا

 مً خال  الشساکات بیجاد ااحکازات وؤفکاز باداغیة وثفػیلها

4-1-3 

الػمل اإلاشترل لحدظمن الػملیاتت وثدقیق القیمة ف  ثدقیق الاوسجام 

ؤطاض غلی اإلاظافة عظلظلة اإلاحػاملمن واإلاوزدیً؛ بودف مظاغفة الػاثد 

 الشساکاتت ودغم الحؼویس اإلاحباد  مؼ الشسکاء

4-1-4 

اتت وثقلیص الاشدواحیةت ثقدیم الخدمف  بودف الحکامل  ؤلادازاتالحػاون مؼ 

اإلاوازد اإلاحاخة لصیادة الؼاقة الاطخیػاایةت وثدقیق ؤهداف ف  وثدقیق اإلاشازکة 

 الجمػٌة

4-1-5 
للحػاون وجػصیص الشساکة مؼ  االوخدة القاهوهٌة اسامج خاصةوبىاء  ثؼویس

 الػمل الخمري ف  اإلااطظات اإلااهدة 

مؼ فئات الشسکاء  الوخدة القاهوهٌةف  زطات هقل وثباد  الحجازب وؤفظل اإلاما 4-1-6
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 املخحلفة

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

الوخدة 

 القاهوهٌة

4-3 

بت  الحقىٌةبدازة 

الوخدة 

 القاهوهٌة

4-3-1 

ثددید الحقىیات البدیلة والىاشئةت وثقییم اطحخدامها؛ لدغم الظیاطات 

الجمػٌة غلی رمرها ت وکرلك ثإالخاصة االوخدة القاهوهٌة والاطتراثیجیات

 واملجحمؼ

4-3-2 
؛ لظمان ثوافقها وثکاملهات وکرلك االوخدة القاهوهٌةبدازة اإلاىظومة الحقىیة 

 ثددیث الحقىیات اإلاحقادمة

4-3-3 
ثدقیق الاطحخدام ألام ل للحقىیاتت وقیاض مدى الاطحاال  لوطاثل الحقىیة 

 ال،الیة

 الوخدة القاهوهٌةثصا  لحدظمن ؤداء اطحخدام ثقىیة اإلاػلومات والا 4-3-4

 االوخدة القاهوهٌةاطحخدام الحقىیة إلاظاهدة مبادزات الحدظمن للػملیات  4-3-5

 اخحیاز واطحخدام الحقىیات ؤلااداغیة والصدیقة للبیئة 4-3-6
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

الوخدة 

 القاهوهٌة

5-1 

ثدديد و دازة 

الػملٌات 

االوخدة 

 القاهوهٌة

5-1-1 
ثددید الػملیات السثیظیة والفسغیة وبما یحوافق ویدقق طیاطة وؤهداف 

 الوخدة القاهوهٌة الاطتراثٌجٌة

 االوخدة القاهوهٌةثددید اإلاظاولمن غً الػملیات املخحلفة  5-1-2

5-1-3 
 زطم وثوریق کافة ؤلاحساءات والحفاصیل اإلاحػلقة االػملیات السثیظیة والفسغیة

 بت الوخدة القاهوهٌة

5-1-4 
ثؼبیق ؤهظمة ذات مواصفات قیاطیة محػازف غلاوا إلدازة الجودة االجمػٌةت 

  الدلٌل ؤلاحساج  للوخدة القاهوهٌة( 9111م ل: هظام بدازة الجودة ؤیصو 

 بت الوخدة القاهوهٌة ثؼویس مقاییع وماشسات ؤداء للػملیات املخحلفة 5-1-5

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

الوخدة 

 القاهوهٌة

5-2 

ثصمٌم وثؼويس 

خدمات 

بت  اإلاظحفٌديً

الوخدة 

 القاهوهٌة

 لکافة اإلاظحفیدیًالوخدة القاهوهٌة ثددید وثصيیف الخدمات التي ثقدمها  5-2-1

 ااطحؼالع زؤي اإلاظحفیدیً خو  الخدمات اإلاقدمة لهمالوخدة القاهوهٌة م قیا 5-2-2

5-2-3 
ثؼبیق مىاجیات وآلیات مىحظمة لحصمیم الخدماتت وثقدیمها للمظحفیدیً 

 اؼسا وؤطالی  ااحکازیة ومحؼوزة

5-2-4 
االحػسیف وؤلاغالن غً الخدمات التي ثقدمها الوخدة القاهوهٌة قیام 

 للمظحفیدیً

بدازة / 5

الػملیات 

 والخدمات

5-3 

الحدظمن 

اإلاظحمس 

للػملٌات 

بت  والخدمات

الوخدة 

 القاهوهٌة

5-3-1 
غلی احددید ؤولویات الحدظمن للػملیات والخدمات اىاًء الوخدة القاهوهٌة قیام 

 هحاثج ماشسات ألاداء املخحلفة وهحاثج اطحؼالغات السؤي اإلاحػلقة ااإلاظحفیدیً

5-3-2 
جیة مىحظمة للحدظمن اإلاظحمس لکافة الػملیات والخدمات وبمشازکة ثؼبیق مىا

 االوخدة القاهوهٌةالػاملمن 

5-3-3 
االشسح وثوطیذ الحدظیىات الجدیدة لکافة الػاملمن الوخدة القاهوهٌة قیام 

 واإلاظحفیدیً
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

5-3-4 
ن اقیاض وثقییم الىحاثج اإلاحدققة مً مشازیؼ الحدظمالوخدة القاهوهٌة قیام 

 اإلاظحمس لػملیاتوا وخدماتوا

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

الوخدة 

 القاهوهٌة

5-4 

بدازة وجػصيص 

غالقات اإلاحبرغمن 

بت  واإلاظحفٌديً

الوخدة 

 القاهوهٌة

5-4-1 
احددید وثصيیف اإلاحبرغمن کإخد ؤهم شساثذ اإلاحػاملمن الوخدة القاهوهٌة قیام 

 مػها

 الوخدة القاهوهٌةدیً مً خدمات ثددید وثصيیف اإلاظحفی 5-4-2

 احددید محؼلبات واخحیاحات کافة شساثذ اإلاظحفیدیًالوخدة القاهوهٌة قیام  5-4-3

 مً الوخدة القاهوهٌةاىاء قاغدة مػلومات محکاملة غً کافة اإلاظحفیدیً  5-4-4

5-4-5 
وجػصیص  االحواصل الدوزي ااإلاحبرغمن واإلاظحفیدیًتالوخدة القاهوهٌة قیام 

 غلی مسثیاتوم ومقترخاتوم الػالقة مػهمت وال،صو  

5-4-6 
احؼویس هظام الاقتراخاتت ومػالجة شکاوي اإلاظحفیدیًت الوخدة القاهوهٌة قیام 

 وثؼبیق آلیات وات،ة لالطحماع لصوت اإلاظحفید

5-4-7 
غلی  ت و ػالغهماإلاحبرغمنالوخدة القاهوهٌة و  ثؼویس آلیات للحواصل الفػا  امن

 الخدمات اإلاقدمة مً الجمػٌة لجمیؼ شساثذ اإلاظحفیدیً
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

/ ال،وكمة 6

بت  والشفافٌة

الوخدة 

 القاهوهٌة

6-1 

خوكمة ؤلادازة 

الػلٌا 

والظٌاطات 

 الػامة

 االوخدة القاهوهٌةػىیمن وطوح السئیة وألاهداف لکافة اإلا 6-1-1

 بت الوخدة القاهوهٌة ثدقیق الػد  واإلاظاواة والشمولیة 6-1-2

 شفافیة الامحیاشات والصالخیات ألغظاء ؤلادازة الػلیا 6-1-3

 االوخدة القاهوهٌةاإلاػلومات اإلاقدمة للمجحمؼ ف  الدقة والشفافیة  6-1-4

 االوخدة القاهوهٌةػلومات اإلاحػلقة وشس وطهولة الوصو  ب ی اإلا 6-1-5

 للوخدة القاهوهٌةطالمة ووطوح الهیکل الحىظیمي  6-1-6

 بت الوخدة القاهوهٌة وطوح الصالخیات واإلاظاولیات لکافة الػاملمن 6-1-7

 للوخدة القاهوهٌة طسغة الحجاوب مؼ ألاشمات املخحلفةت و صداز الحقازیس الالشمة 6-1-8

ة / ال،وكم6

بت  والشفافٌة

الوخدة 

 القاهوهٌة

6-2 

خوكمة 

الظٌاطات 

وؤلاحساءات 

 اإلاالٌة

 مدى وحود ؤهظمة وطیاطات مالیة مورقة وذات مسحػیة قاهوهیة 6-2-1

 للوخدة القاهوهٌة وحود ثقازیس وثدلیالت دوزیة مورقة وشفافة 6-2-2

 املمن االجمػٌةوحود طیاطات وات،ة آللیة قبو  الهدایا والهبات للػ 6-2-3

6-2-4 
اثباع ألاهظمة والخشسیػات السطمیة اإلاحػلقة االحبرغات وؤوح، الصسف اإلاا ت 

 املخحلفة

 
 وفٌما يحػلق ايحاثج ممازطات الحممب وال،وكمة ما يلت: 

 جمػٌة.صلة اإغما  الذات ثنون الىؼاا الري جاؼٌ، الىحاثج  /1
 .يوحد ثقظٌم وثصيٌف وثدديث للىحاثج /2
 .اهات بيجااٌة للىحاثجاثجوحود  /3
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 .حود ؤهداف مالثمة للىحاثج اإلاسحوةو  /4
 .وحود مقازهات مالثمة وايجااٌة للىحاثج /5
 .وحود ثوطٌذ إلاظببات الىحاثج /6

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

هحاثج ؤ/ 7

 اإلاوازد البشسیة

بت الوخدة 

 القاهوهٌة

 1-ؤ7

قايٍع زؤي م

 اإلاوازد البشسية

بت الوخدة 

 القاهوهٌة

 بت الوخدة القاهوهٌة مػد  السطا الو ٌف  7-1-1

 فسص الحػلم والحدزی  داخل وخازج الجمػٌة 7-1-2

 بت الوخدة القاهوهٌة الحمکمن واإلاشازکة 7-1-3

 اهوهٌةبت الوخدة الق الحقییم الػاد  لألداءت وثقدیس ألاداء اإلاحفوا  7-1-4

 بت الوخدة القاهوهٌة الحؼوز والاطحقساز الو ٌف  7-1-5

 بت الوخدة القاهوهٌةالفسص الو یفیة للػاملمن  7-1-6

 بت الوخدة القاهوهٌة الحػلم اإلاظحمسغلی الخشجیؼ  7-1-7

 بت الوخدة القاهوهٌة ایئة الػمل 7-1-8

 خدة القاهوهٌةبت الو  اإلاسافق الجٌدة والخدمات 7-1-11

 بت الوخدة القاهوهٌة شفافیة الحػامل وألاهظمةت و حساءات اإلاوازد البشسیة 7-1-13

 بت الوخدة القاهوهٌة شفافیة القسازات اإلاحػلقة ااإلاوازد البشسیة 7-1-14

هحاثج ؤ/ 7

 اإلاوازد البشسیة

بت الوخدة 

 القاهوهٌة

 2-ؤ7

ماشسات ألاداء 

اإلاحػلقة ااإلاوازد 

بت  سيةالبش

الوخدة 

 القاهوهٌة

 بت الوخدة القاهوهٌة ض الػاثد مً الحو یف  ؤلاهحاحیة(قیا 7-2-1

 بت الوخدة القاهوهٌةخباهات آزاء الػاملمن مػد  الاطحجااة الط 7-2-2

 بت الوخدة القاهوهٌة ثدقیق الىحاثج اإلاؼلوبةف  حدزی  هجاح اسامج ال 7-2-3

 بت الوخدة القاهوهٌة لحدظمن اإلاظحمسفسا اف  اإلاشازکة  7-2-4

 بت الوخدة القاهوهٌة اسهامج اقتراخات اإلاو فمنف  زکة وظبة اإلاشا 7-2-5

 بت الوخدة القاهوهٌةثقدیس حهود الػاملمن  7-2-6

 بت الوخدة القاهوهٌة مػدالت بهحاحیة اإلاو فمن 7-2-7
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 الحممب  اإلامازطات(غىاصس  السمص

 اإلاػٌاز السمص

/ هحاثج 8

بت  اإلاظحفٌديً

الوخدة 

 القاهوهٌة

8-1 

قايٍع زؤي م

وزطا 

بت  اإلاظحفٌديً

الوخدة 

 القاهوهٌة

 بت الوخدة القاهوهٌة مػد  السطا الػام 8-1-1

 بت الوخدة القاهوهٌة حودة الخدمات 8-1-2

 خدة القاهوهٌةبت الو  طهولة الوصو  ب ی الخدمات 8-1-3

 بت الوخدة القاهوهٌة اإلادة الصمىیة لحقدیم الخدمات 8-1-4

 بت الوخدة القاهوهٌة طلول وکفاءة الػاملمن ومقدم  الخدمة 8-1-5

 بت الوخدة القاهوهٌة مدى الاطحجااة لؼل  اإلاظحفیدیً 8-1-6

 وهٌةبت الوخدة القاه الخدماتف  مدى ؤلااداع والااحکاز  8-1-7

 بت الوخدة القاهوهٌة اإلاسوهة 8-1-8

 بت الوخدة القاهوهٌة الحواصل 8-1-9

 بت الوخدة القاهوهٌة شفافیة ووطوح ؤلاحساءات والحػلیمات للمظحفیدیً 8-1-11
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 الحممب  اإلامازطات(غىاصس  السمص

 اإلاػٌاز السمص

 بت الوخدة القاهوهٌة مػالجة شکاوى اإلاظحفیدیً 8-1-11

 بت الوخدة القاهوهٌة ثقدیم الخدماتف  الػد  واإلاظاواة   8-1-12

/ هحاثج 8

بت  اإلاظحفٌديً

الوخدة 

 القاهوهٌة

8-2 

ماشسات ألاداء 

اإلاحػلقة 

بت  ااإلاظحفٌديً

الوخدة 

 القاهوهٌة

 بت الوخدة القاهوهٌة غدد اإلاظحفیدیً 8-2-1

 بت الوخدة القاهوهٌة غدد الخدمات اإلاقدمة للمظحفیدیً 8-2-4

 الوخدة القاهوهٌة بت وظبة الخدمات الجدیدة 8-2-5

 بت الوخدة القاهوهٌة مػد  الوقد الالشم لحقدیم الخدمات املخحلفة 8-2-6

 بت الوخدة القاهوهٌة محوطؽ الصمً اإلاظحاسا إلاػالجة الشکوى  8-2-7

 بت الوخدة القاهوهٌة ثقدیم الخدماتف  وظبة ألاخؼاء  8-2-8

 دة القاهوهٌةبت الوخ ثىوع شساثذ اإلاظحفیدیً 8-2-11

 بت الوخدة القاهوهٌة غدد الاقتراخات اإلاقدمة مً اإلاظحفیدیً 8-2-11

 بت الوخدة القاهوهٌة غدد الاقتراخات اإلاؼااقة 8-2-12
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

هحاثج / 9

الوخدة 

 القاهوهٌة

9-2 

 الىحاثج

بت  الخشاٌلٌة

الوخدة 

 القاهوهٌة

 بت الوخدة القاهوهٌة الوقد الالشم إلهجاش الػملیات السثیظیة 9-2-1

 بت الوخدة القاهوهٌة وظبة ألاخؼاء  الجودة( 9-2-2

 بت الوخدة القاهوهٌة مػد  الاطحجااة 9-2-3

 بت الوخدة القاهوهٌة فػالیة ؤداء الػملیات 9-2-4

 بت الوخدة القاهوهٌة الػملیات وؤلاحساءاتف  ة الحدظمن وظب 9-2-5

 بت الوخدة القاهوهٌة الػملیات املخحلفةف  ؤلااداع والااحکاز  9-2-6

 بت الوخدة القاهوهٌة غدد الاقتراخات اإلاؼبقة 9-2-7

 بت الوخدة القاهوهٌة غدد اإلاشازیؼ الجدیدة 9-2-8

 بت الوخدة القاهوهٌة تروهیةوظبة اإلاػامالت ؤلالک 9-2-9

 بت الوخدة القاهوهٌة غدد ؤلاغالهات واإلابادزات ؤلاغالمیة 9-2-11

 بت الوخدة القاهوهٌة مػد  اإلاشازکات ؤلاغالمیة 9-2-11

هحاثج / 9

الوخدة 

 القاهوهٌة

9-3 

هحاثج اإلاوازد 

بت  والشساكات

الوخدة 

 القاهوهٌة

 اهوهٌةبت الوخدة الق غدد اإلاوزدیً 9-3-1

 بت الوخدة القاهوهٌة وظبة اإلاوزدیً امل،لیمن 9-3-2

 بت الوخدة القاهوهٌة غدد الشساکات 9-3-3

 بت الوخدة القاهوهٌة ثکالیف اإلاوزدیً 9-3-4

 بت الوخدة القاهوهٌة غدد الاححماغات مؼ الشسکاء 9-3-5

 وهٌةبت الوخدة القاه غدد اإلابادزات هدو الشسکاء 9-3-6

 بت الوخدة القاهوهٌة غدد الخدمات اإلاشترکة مؼ الشسکاء 9-3-7

 بت الوخدة القاهوهٌة مػد  دوزان املخصون 9-3-8

 بت الوخدة القاهوهٌة غدد اإلابادزات املجحمػیة 9-3-12
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 بت الوخدة القاهوهٌة قیاض آلاراز ؤلایجاایة للمبادزات املجحمػیة 9-3-13

هحاثج / 9

وخدة ال

 القاهوهٌة

9-4 

هحاثج اإلاػلومات 

بت  واإلاػسفة

الوخدة 

 القاهوهٌة

 لوخدة القاهوهٌةلغدد مصادز اإلاػلومات  9-4-1

 بت الوخدة القاهوهٌة غدد ؤلاصدازات الدوزیة 9-4-2

 بت الوخدة القاهوهٌة طهولة الوصو  للمػلومات 9-4-3

 بت الوخدة القاهوهٌة دقة اإلاػلومات 9-4-4

 بت الوخدة القاهوهٌة غدد اإلابادزات اإلاحػلقة ااإلاػلومات واإلاػسفة 9-4-5

 االوخدة القاهوهٌةاإلااثمسات واللقاءات الػلمیة ذات الػالقة ف  غدد اإلاشازکات  9-4-6

 

ا: فٌما يحػلق اماشسات ال،وكمة وفق مػٌاز  متمن(
ً
 رال 

املػياز 

 السئيس ي

 املػياز الفسعي
 لخميز )املمازشاث(غىاصس ا السمز

 املػياز السمز

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-1 

الالثدة 

 ألاطاطٌة

 لمجمػٌة

 مدحويات الالثدة ألاطاطٌة 1-1-2

 الحػديل غل  الالثدة ألاطاطٌة 1-1-4

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-8 

 ثنويً لجان

الوخدة 

 القاهوهٌة

 ٌةالخاصة االوخدة القاهوه المجان الداثمة 1-8-1

 الخاصة االوخدة القاهوهٌة المجان اإلااقحة 1-8-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-9 

 وراثق وسجالت

الوخدة 

 القاهوهٌة

 الخاصة االوخدة القاهوهٌة خفظ الوراثق والسجالت 1-9-1

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-1 

 لواثذ وؤهظمة

الوخدة 

 القاهوهٌة

 لخاصة االوخدة القاهوهٌةا وشس اللواثذ والظٌاطات اإلاػحمدة 2-1-2

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-2 

اٌاهات القاثممن 

الوخدة غل  

 القاهوهٌة

 الوخدة القاهوهٌةؤلافصاح غً اٌاهات  2-2-3

 الخاصة االوخدة القاهوهٌةؤلافصاح غً الشوالس الو ٌفٌة  2-2-4

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-3 

الوخدة اٌاهات 

 القاهوهٌة

 الخاصة االوخدة القاهوهٌة ؼ الشناوى والاطحفظازاتالحػامل م 2-3-2

 الخاصة االوخدة القاهوهٌة غملٌات قٌاض السطا ألص،اب الػالقة 2-3-3

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-4 

ؤهداف وبسامج 

الوخدة 

 القاهوهٌة

 الخاصة االوخدة القاهوهٌة وشس ألاهداف الاطتراثٌجٌة والخشاٌلٌة 2-4-1

 الخاصة االوخدة القاهوهٌةزيس ألاوشؼة والبرامج وشس ثقا 2-4-2

2-4-4 
الخاصة  ثبلٌغ اإلاظحفٌديً غً الظٌاطات واللواثذ غىد وشسها او ثدديثوا

 االوخدة القاهوهٌة
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 الواحبات السثٍظة اإلاىوػة امتح  اإلاظخشاز ؤلادازي بت الخؼة الخشاٌلٌة الحاطػةاإلاظخشاز ؤلادازي: 
 
ً
 حدقٌق ااألهداف الاطتراثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:: فٌما يحػلق اؤوال

 (3. )قحىائز للخميز إلادازي  (4)جدقيق  /21

 مً اإلااشسات ثدقٌق هرا الهدف السثٍع خال  طىوات الخؼة الاطتراثٌجٌةالػمل بت ويحؼل  
ً
ت محاعػة غددا

 الاطتراثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:

 شسح اإلااشس اإلااشسات الاطتراثٌجٌة ت
 خظ  الفترات اإلاظألاودف

2121 2121 2122 2123 2124 

 (1-3 ا
غدد حواثص الحممب التي خصلد 

غلاوا الجمػٌة افسوغها 
ػها  ومشاًز

اإلاشازكة بت حواثص 
الحممب بودف ال،صو  
غل  الجاثصة وثدظمن 

 اداء الجمػٌة

- 1 1 1 1 

 

 
ً
 : فٌما يحػلق اممازطات الحممب وال،وكمة ما يلت:  راهٌا

 لحؼبٌق اإلامازطة. مدددةمػحمدة و مىاجٌة وحود  /1

 الحدديث الدوزي للمىاجٌة. /2

 وشاملة لجمٌؼ بحساءات اإلامازطة. محناملةاإلاىاجٌة ثنون  /3

 .اهحظام وشمولٌةثؼبٌق اإلاىاجٌة ا /4

 بطافة الشواهد لجمٌؼ ؤلاحساءات اإلاىفرة بت اإلاىاجٌة. /5
اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

 بت الجمػٌة

1-1 

القادة كقدوة 

 خظىة للػاملمن

بت ؤلادازة 

السثٍظة 

لمجمػٌة 

 وفسوغها

1-1-1 
مً الجاه  الديني  ثبني القادة مفاهٌم ومبادت الػمل الخمري والايمان اإهمٌح،

 وؤلاوظاو 

 ة لمجمػٌةٌم اإلااطظٌالالتبام والػمل االق 1-1-2

 مبدؤ الشوزى الثخاذ القسازات وثؼبٌقت الػاملمنمؼ  ااإلاشازكةادة ٌالق 1-1-3

 ذلك بتالقدوة ال،ظىة  وثقديمالػمل الحؼوعتت  وجشجٌؼثبني  1-1-4

1-1-5 
غمل جػصش زوح الػمل الجماعت  آلٌاتالػمل الجماعت االجمػٌةت وثبني  جشجٌؼ

 الػاملمن ابن

 د مً قادة اإلاظحقبليحد حٌل وثؼويسبغداد  بتظاهمة اإلا 1-1-6

 الظسوف اإلاالثمة لرلك وتوٌئةت والااحنازؤلااداع  غل  الػاملمن جشجٌؼ 1-1-7

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

 بت الجمػٌة

1-2 

الحخؼٌؽ 

بت  الاطتراثٌ ت

ؤلادازة السثٍظة 

لمجمػٌة 

 وفسوغها

1-2-1 
ن اما مة للػاملٌم اإلااطظٌالق وثدديدطالة الجمػٌةت ة وز يزئ  وصٌالةبغداد 

 الخبري الػمل  مفاهٌم يحوافق امبادت

1-2-2 

 كافة وثدلٌلحمؼ  يشملاما  الاطتراثٌ ت الحخؼٌؽمفهوم  وثؼبٌقثبني 

لمجمػٌةت  اإلاوقف  الحدلٌلوالخاصة ذات الػالقةت وغمل  الداخلٌةاإلاػلومات 

 للحىفٌر الصمىٌةواإلادة  اإلاظاولٌاتت ثٍظٌةالس غوامل الىجاح  وثدديد وثؼويس
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

1-2-3 
والالشمة إلاواحهة املخاػس  البديلةلمخؼؽ  الاطتراثٌجٌةالخؼة  شمولٌة

 الخمري قؼاع الػمل  بت واإلاحامرات

1-2-4 
 لنافة الاطتراثٌجٌةوالخؼة  اإلااطظٌةم ٌوالسطالة والق السئية وجػمٌموشس 

 اإغما  ووشاػات الجمػٌةىٌمن اإلاػ كافة وكرلكاالجمػٌةت  الػاملمن

1-2-5 
ت و غداد الاطتراثٌجٌةالخؼة  ثىفٌرمساحػة ومحاعػة  آلٌة وثؼبٌق ثؼويس

 للمحاعػة وؤلاهجاش الدوزية الحقازيس

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

 بت الجمػٌة

1-3 

الحواصل الفػا  

 مؼ كافة اإلاػىٌمن

بت ؤلادازة 

السثٍظة 

لمجمػٌة 

 وغهاوفس 

1-3-1 
ن ٌماإلاػى كافةقىوات للحواصل الفػا  واإلاباشس واإلاىحظم مؼ  وثدديد ثؼويس

 اإغما  الجمػٌة

1-3-2 
 كافةومحؼلبات  اخحٌاحات وثدديدت الػمٌلالاطحماع لصوت  طٌاطةثبني 

 ومجحمؼ وشسكاء منومحبرغ ومظحفٌديً منن االجمػٌة مً غاملٌماإلاػى

1-3-3 
ذات الػالقة االػمل  والفػالٌات ٌةألاوشؼة املجحمػ بتٌة قادة الجمػ كةمشاز 

 الخمري 

1-3-4 

نت ٌماإلاػى كافةمػد  زطا  وقٌاضاطحؼالع السؤي  اطحبٌاهات وجشجٌؼثبني 

هرا  بتالالشمة  والوقاثٌة الحص،ٌدٌةهحاثجهات واثخاذ القسازات  غل والاػالع 

 الخصوص

1-3-5 
مً خدمات  واإلاظحفٌديً الػاملمن كافةوح مؼ الباب اإلافح طٌاطةثبني القادة 

 الجمػٌة

1-3-6 
 الرهىٌةالصوزة  وثدظمن لحػصيصامبادزات فّػالة ومىحظمة  القٌادة قٌام

 ن واملجحمؼٌملمجمػٌة امخحلف شساثذ اإلاػى

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

 بت الجمػٌة

1-4 

مشازكة القادة 

بت ثؼويس 

وثدظمن الاهظمة 

ػات والخ شًس

بت والػملٌات 

ؤلادازة السثٍظة 

لمجمػٌة 

 وفسوغها

1-4-1 
واإلاظاهدة االجمػٌةت  السثٍظٌة الػملٌات ثدديد بت ااإلاشازكةالقادة  قٌام

 غاوا اإلاظاولمن وثدديد

1-4-2 

وؤلاحساءات  الػملٌات لنافةاإلاظحمس  الحدظمن إلافاهٌم القٌادة وجشجٌؼثبني 

فسا الػمل املخصصة  بتواإلاشازكة الشخصٌة ةت االجمػٌ وؤلادازية الخشاٌلٌة

 لهرا الاسض

1-4-3 

وال،قاثق الالشمة  وؤلاخصاثٌاتاإلاػلومات  كافة وثدلٌلالقادة اجمؼ  قٌام

ؤهظمة  غل اإلاقترخة  والحدظٍىات والحػديالتاثخاذ القسازات  بتللمظاغدة 

ػات  اإلاظحوى امل،لت والدو ت غل  الخمري الػمل  وجشًس

1-4-4 
قیام القیادة احؼویس ؤهظمة فػالة لقیاض ألاداء اإلااطس ي لکافة قؼاغات 

 وغملیات الجمػٌة

1-4-5 
صیالة وثؼویس وثددیث ف  المجان وفسا الػمل اإلاحخصصة ف  مشازکة القادة 

 الجمػٌةغلی ألاهظمة والخشسیػات املخحلفة ذات الػالقة والحإرمر 

 ػىیة وؤلاقلیمیة والدولیة ذات الػالقة االػمل الخمري اإلاىظمات الو ف  اإلاشازکة  1-4-6

ف  اإلالحقیات واإلااثمسات والدوزات الحدزیبیة اإلاحخصصة ف  مشازکة القادة  1-5-1ثبني ووشس رقافة  5-1القٌادة / 1



 مامرسات التميز والحوكمة –م( 2022هـ )1443/1444الخطة التشغيلية التاسعة 

 212مً  181الصفدت 

 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

 بت الجمػٌة

الجودة والحممب 

بت ؤلادازة 

السثٍظة 

لمجمػٌة 

 وفسوغها

بمجا  الجودة وا  لحممُّ

1-5-2 
ب اإلااطس ي داخل  جشجیؼ القیادة لکافة مشازیؼ وبسامج الجودة وثدقیق الحممُّ

 هره البرامجف  الجمػٌةت وثقدیس الػاملمن مً ؤفساد وفسا غمل اإلاشازکمن 

1-5-3 

قیام و مبادزة القادة اخبني وثؼبیق مفهوم الحقییم الراج  للحممب اإلااطس ي داخل 

مىحظمةت والاطحفادة مً هحاثج الحقییم لحؼویس وثدظمن الجمػٌةت وبصفة 

 ؤغما  وهحاثج الجمػٌة

1-5-4 
دزاطة وثدلیل الىحاثج غلی اثخاذ القیادة کافة قسازاتوا الخشایلیة وؤلادازیة اىاًء 

 املخحلفة اإلاحدققةت وکرلك الحوقػات والحيباات اإلاظحقبلیة

1-5-5 
ب ف  الجمػٌة  مبادزة القیادة وجشجیػها إلاشازکة اسامج وحواثص الجودة والحممُّ

 
ً
 ودولیا

ً
 مدلیا

1-5-6 
الػمل ف  قیام القیادة اخشجیؼ وشس وثباد  ؤفظل اإلامازطات والحؼبیقات 

 
ً
 ودولیا

ً
 الخمري مؼ الجهات اإلامارلة مدلیا

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

 بت الجمػٌة

1-6 

بدازة املخاػس 

 وبسامج الحاٌمر

ؤلادازة بت 

السثٍظة 

لمجمػٌة 

 وفسوغها

1-6-1 
بدازة اسامج وفػالیات الحایمر املخحلفة داخل ف  اإلاشازکة الشخصیة للقادة 

 الجمػٌة

1-6-2 
هحاثج غلی دزاطة وثددید اسامج الحایمر اإلاؼلوبة لمجمػٌة اصفة دوزیة اىاًء 

 الجمػٌةغلی ثدلیل الػوامل الداخلیة والخازحیة اإلاارسة 

1-6-3 

ثؼویس آلیات غمل وات،ة ومدددة إلدازة الحایمرت وثقلیص اإلاقاومة لهره 

ثدقیق ألاهداف اإلاسحوة مً اسامج ف  البرامجت وطمان مشازکة کافة اإلاػىیمن 

 الحایمر املخحلفة

1-6-4 
ال،لو   وثؼويسؤغما  ووشاػات الجمػٌةت غلی کافة املخاػس امل،حملة  ثدديد

 احهة هره املخاػسوالبداثل الالشمة إلاو 
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

/ ال،وكمة 6

 والشفافٌة
6-1 

خوكمة ؤلادازة 

الػلٌا 

والظٌاطات 

 الػامة

 وطوح السئیة وألاهداف لکافة اإلاػىیمن االجمػٌة 6-1-1

 ثدقیق الػد  واإلاظاواة والشمولیة 6-1-2

 شفافیة الامحیاشات والصالخیات ألغظاء ؤلادازة الػلیا 6-1-3

 اإلاػلومات اإلاقدمة للمجحمؼ االجمػٌةف  الدقة والشفافیة  6-1-4

 وشس وطهولة الوصو  ب ی اإلاػلومات اإلاحػلقة االجمػٌة 6-1-5

 طالمة ووطوح الهیکل الحىظیمي لمجمػٌة 6-1-6

 واإلاظاولیات لکافة الػاملمنوطوح الصالخیات  6-1-7

 طسغة الحجاوب مؼ ألاشمات املخحلفةت و صداز الحقازیس الالشمة 6-1-8
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ا: فٌما يحػلق اماشسات ال،وكمة وفق مػٌاز  متمن(
ً
 رال 

املػياز 

 السئيس ي

 املػياز الفسعي
 غىاصس الخميز )املمازشاث( السمز

 املػياز السمز

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-1 

الالثدة 

 ألاطاطٌة

 وحود واغحماد الالثدة ألاطاطٌة 1-1-1

 مدحويات الالثدة ألاطاطٌة 1-1-2

 شسوغ وؤخنام وفئات غظوية الجمػٌة الػمومٌة 1-1-3

 الحػديل غل  الالثدة ألاطاطٌة 1-1-4

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-2 

الجمػٌة 

 الػمومٌة

 وسجل ألاغظاءاشتراكات الجمػٌة الػمومٌة  1-2-1

 الحامر بت خالة ألاغظاء 1-2-2

 طالمة اوػقاد اححماغات الجمػٌة الػمومٌة 1-2-3

 اححماغات الجمػٌة الػمومٌة الػادية 1-2-4

 اححماغات الجمػٌة الػمومٌة لمر الػادية 1-2-5

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-3 

 مجلع بدازة

 الجمػٌة

 دازةاخحصاصات مجلع ؤلا  1-3-1

 لواثذ وطٌاطات خوكمة الجمػٌات 1-3-2

 اإلاظاولٌات والصالخٌات اإلاالٌة 1-3-3

 اهحظام اححماغات مجلع ؤلادازة 1-3-4

 طٌاطات ؤغظاء مجلع ؤلادازة 1-3-5

 الحوغٌة والحػسيف ألغظاء مجلع ؤلادازة 1-3-6

 إلاا تجػٌمن اإلاديس الحىفٌري وامل،اط  واإلاشسف ا 1-3-7

 اهحخاب ؤغظاء مجلع ؤلادازة 1-3-8

الالتبام / 1

 والامح ا 
 الفسوع واإلاناث  1-4

 بوشاء الفسوع داخل اإلاملتة 1-4-1

 بوشاء مناث  لمجمػٌة 1-4-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-5 

الجمػٌة  ثقازيس

 واإلاالٌة

 الحقازيس الظىوية 1-5-1

 الحقازيس اإلاالٌة السبػٌة 1-5-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-6 

ألاهظمة الظازية 

 بت اإلاملتة

 وطؼ الحداامر لحدديد مخاػس حساثم ؤلازهاب وثمويل، والحقٌٌم والحورٌق 1-6-1

 الظٌاطات وؤلاحساءات إلانافدة حساثم ؤلازهاب وثمويل، 1-6-2

 الحقٌد اىظام منافدة لظل ألاموا  ووطؼ اإلااشسات الدالة 1-6-3

 بحساءات الاشخباه بت حسيمة لظل ألاموا  1-6-4

 البرامج الحوغوية الداخلٌة الوقاثٌة مً حساثم ؤلازهاب وثمويل، 1-6-5

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-7 

ألاوشؼة 

 والفػالٌات

 الترخٌص وممازطة ألاوشؼة 1-7-1

 ألاوشؼة والفػالٌات الدولٌة 1-7-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
 المجان ثنويً 1-8

 بت الجمػٌة المجان الداثمة 1-8-1

 بت الجمػٌة المجان اإلااقحة 1-8-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-9 

الوراثق 

 والسجالت

 خفظ الوراثق والسجالت 1-9-1

 الحدويً بت سجالت الجمػٌة الػمومٌة ومجلع ؤلادازة  1-9-2

 بصداز اؼاقات غظوية الجمػٌة الػمومٌة 1-9-3
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املػياز 

 السئيس ي

 املػياز الفسعي
 غىاصس الخميز )املمازشاث( السمز

 املػياز السمز

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-11 

ؤلايسادات 

واإلاصسوفات 

 والحملك

 حمؼ الحبرغات وصسف ألاموا  1-11-1

 اطحقبا  ؤلاغاهات مً خازج اإلاملتة 1-11-2

 موافقة الجمػٌة الػمومٌة غل  الحملك 1-11-3

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
 اللواثذ وألاهظمة 2-1

 الالثدة ألاطاطٌة وشس 2-1-1

 وشس اللواثذ والظٌاطات اإلاػحمدة 2-1-2

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-2 

اٌاهات القاثممن 

 غل  الجمػٌة

 وشس اٌاهات ؤغظاء الجمػٌة الػمومٌة واححماغاتوا 2-2-1

2-2-2 
ؤلافصاح غً اٌاهات ؤغظاء مجلع ؤلادازة وجػازض اإلاصالع لهم والمجان 

 الداثمة

 لحىفٌرية والفسوعؤلافصاح غً اٌاهات ؤلادازة ا 2-2-3

 ؤلافصاح غً الشوالس الو ٌفٌة  2-2-4

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
 اٌاهات الجمػٌة 2-3

 اإلاوقؼ ؤلالتتروو  للمىظمة وثددي ، 2-3-1

 الحػامل مؼ الشناوى والاطحفظازات 2-3-2

 غملٌات قٌاض السطا ألص،اب الػالقة 2-3-3

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-4 

سامج ؤهداف وب

 الجمػٌة

 وشس ألاهداف الاطتراثٌجٌة والخشاٌلٌة 2-4-1

 وشس ثقازيس ألاوشؼة والبرامج  2-4-2

 وشس مبالغ اإلاظاغدات الىقدية والػٌيٌة وؤغداد اإلاظحفٌديً 2-4-3

 ثبلٌغ اإلاظحفٌديً غً الظٌاطات واللواثذ غىد وشسها او ثدديثوا 2-4-4

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح

 قواثم اإلاالٌةال 2-5
 وشس الحقازيس اإلاالٌة السبػٌة اإلاػحمدة 2-5-1

 وشس الحقسيس اإلاا ت الظىوي اإلاػحمد 2-5-2

 ثوفمر اٌاهات الىموذج الشامل وثؼااق، مؼ واقؼ الجمػٌة 1-6-2 الىموذج الشامل 2-6

الظالمة / 3

 اإلاالٌة
3-1 

ألاداء اإلاا ت لػام 

م و 2121

 م2122

 ف ؤلادازيةوظبة اإلاصازي 3-1-1

 وظبة مصازيف البرامج  3-1-2

 وظبة مصازيف حمؼ الحبرغات 3-1-3

 كفاءة حمؼ الحبرغات 3-1-4

الظالمة / 3

 اإلاالٌة
3-2 

القدزة اإلاالٌة 

م و 2121لػام 

 م2122

 همو مصازيف البرامج 3-2-1

 همو ؤلايسادات السثٍظٌة 3-2-2

 وظبة زؤض اإلاا  الػامل 3-2-3
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 بت الخؼة الخشاٌلٌة الحاطػة بوره ؤلادازةالواحبات السثٍظة اإلاىوػة بدازة الخؼة الاطتراثٌجٌة: 
 
ً
 : فٌما يحػلق احدقٌق ااألهداف الاطتراثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:ؤوال

 (3. )قحىائز للخميز إلادازي  (4)جدقيق  /21

 مً اإلااشسات الاطتراثٌجٌةثدقٌق هرا الهدف السثٍع خال  طىوات الخؼة الػمل بت ويحؼل  
ً
ت محاعػة غددا

 الاطتراثٌجٌة غل  الىدو الحا ت:

 شسح اإلااشس اإلااشسات الاطتراثٌجٌة ت
 اإلاظألاودف خظ  الفترات

2121 2121 2122 2123 2124 

 (2-3 ا
وظبة ؤداء ثفػٌل الخؼة 

 الخشاٌلٌة

قٌاض وظبة ثفػٌل 
الخؼة الخشاٌلٌة 

 الظىوية
75% 81% 85% 91% 95% 

 

 
ً
 : فٌما يحػلق اممازطات الحممب وال،وكمة ما يلت:  راهٌا

 لحؼبٌق اإلامازطة. مدددةمػحمدة و مىاجٌة وحود  /1

 الحدديث الدوزي للمىاجٌة. /2

 وشاملة لجمٌؼ بحساءات اإلامازطة. محناملةاإلاىاجٌة ثنون  /3

 .اهحظام وشمولٌةثؼبٌق اإلاىاجٌة ا /4

 ة.بطافة الشواهد لجمٌؼ ؤلاحساءات اإلاىفرة بت اإلاىاجٌ /5
اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

1-1 

القادة كقدوة 

 خظىة للػاملمن

بت الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

1-1-1 
مً  الايمان اإهمٌح،مفاهٌم ومبادت الػمل الخمري و الخؼة الاطتراثٌجٌة ثبني قادة 

 الجاه  الديني وؤلاوظاو 

 لمخؼة الاطتراثٌجٌةة ٌم اإلااطظٌالالتبام والػمل االق 1-1-2

 مبدؤ الشوزى الثخاذ القسازات وثؼبٌقت الػاملمنمؼ  ااإلاشازكةادة ٌالق 1-1-3

1-1-4 
 بتظىة القدوة ال، وثقديمت الخؼة الاطتراثٌجٌةبت  الػمل الحؼوعت وجشجٌؼثبني 

 ذلك

1-1-5 
غمل جػصش زوح الػمل  آلٌاتت وثبني االخؼة الاطتراثٌجٌةالػمل الجماعت  جشجٌؼ

 الػاملمن ابنالجماعت 

 الخؼة الاطتراثٌجٌةبت  د مً قادة اإلاظحقبليحد حٌل وثؼويسبغداد  بتاإلاظاهمة  1-1-6

 وف اإلاالثمة لرلكالظس  وتوٌئةت والااحنازؤلااداع  غل  الػاملمن جشجٌؼ 1-1-7

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

1-2 

الحخؼٌؽ 

بت  الاطتراثٌ ت

الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

1-2-1 
ن اما مة للػاملٌم اإلااطظٌالق وثدديدة وزطالة الجمػٌةت يزئ  وصٌالةبغداد 

 الجمػٌة مفاهٌم يحوافق امبادت

1-2-2 

اإلاػلومات  كافة وثدلٌلحمؼ  يشملاما  الاطتراثٌ ت ؼٌؽالحخمفهوم  وثؼبٌقثبني 

 وثدديد وثؼويسلمجمػٌةت  اإلاوقف  الحدلٌلوالخاصة ذات الػالقةت وغمل  الداخلٌة

 للحىفٌر الصمىٌةواإلادة  اإلاظاولٌاتت السثٍظٌةغوامل الىجاح 

 بت واإلاحامرات والالشمة إلاواحهة املخاػس البديلةلمخؼؽ  الاطتراثٌجٌةالخؼة  شمولٌة 1-2-3
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 الجمػٌة

1-2-4 
 لنافة الاطتراثٌجٌةوالخؼة  اإلااطظٌةم ٌوالسطالة والق السئية وجػمٌموشس 

 اإغما  ووشاػات الجمػٌةىٌمن اإلاػ كافة وكرلكاالجمػٌةت  الػاملمن

1-2-5 
ت و غداد الاطتراثٌجٌةالخؼة  ثىفٌرمساحػة ومحاعػة  آلٌة وثؼبٌق ثؼويس

 للمحاعػة وؤلاهجاش الدوزية الحقازيس

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

1-3 

الحواصل الفػا  

 مؼ كافة اإلاػىٌمن

بت الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

1-3-1 
ن ٌماإلاػى كافةقىوات للحواصل الفػا  واإلاباشس واإلاىحظم مؼ  وثدديد ثؼويس

 اإغما  الجمػٌة

1-3-2 
 كافةومحؼلبات  اخحٌاحات وثدديدت الػمٌلوت الاطحماع لص طٌاطةثبني 

 ومجحمؼ وشسكاء منومحبرغ ومظحفٌديً منن االجمػٌة مً غاملٌماإلاػى

1-3-3 
ذات الػالقة  والفػالٌات ٌةألاوشؼة املجحمػ بت الخؼة الاطتراثٌجٌةقادة  كةمشاز 

 االجمػٌة

1-3-4 

نت ٌماإلاػى كافة مػد  زطا وقٌاضاطحؼالع السؤي  اطحبٌاهات وجشجٌؼثبني 

هرا  بتالالشمة  والوقاثٌة الحص،ٌدٌةهحاثجهات واثخاذ القسازات  غل والاػالع 

 الخصوص

1-3-5 
 الػاملمن كافةالباب اإلافحوح مؼ  طٌاطة الخؼة الاطتراثٌجٌة ثبني قادة

 الخؼة الاطتراثٌجٌةمً خدمات  واإلاظحفٌديً

1-3-6 
 وثدظمن لحػصيصدزات فّػالة ومىحظمة امبا الخؼة الاطتراثٌجٌة قٌادة قٌام

 ن واملجحمؼٌملمجمػٌة امخحلف شساثذ اإلاػى الرهىٌةالصوزة 

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

1-4 

مشازكة القادة 

بت ثؼويس 

وثدظمن الاهظمة 

ػات  والخشًس

بت والػملٌات 

الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

1-4-1 
واإلاظاهدة  السثٍظٌة الػملٌات ثدديد بت ااإلاشازكة تراثٌجٌةالخؼة الاط قادة قٌام

 غاوا اإلاظاولمن وثدديداالجمػٌةت 

1-4-2 

وؤلاحساءات  الػملٌات لنافةاإلاظحمس  الحدظمن إلافاهٌم القٌادة وجشجٌؼثبني 

فسا الػمل املخصصة  بتواإلاشازكة الشخصٌة االجمػٌةت  وؤلادازية الخشاٌلٌة

 لهرا الاسض

1-4-3 

 وؤلاخصاثٌاتاإلاػلومات  كافة وثدلٌلاجمؼ  الخؼة الاطتراثٌجٌة قادة قٌام

اإلاقترخة  والحدظٍىات والحػديالتاثخاذ القسازات  بتوال،قاثق الالشمة للمظاغدة 

ػاتؤهظمة  غل   اإلاظحوى امل،لت والدو ت غل  الخمري الػمل  وجشًس

1-4-4 
فػالة لقیاض ألاداء اإلااطس ي  احؼویس ؤهظمة الخؼة الاطتراثٌجٌة قیام قیادة

 لکافة قؼاغات وغملیات الجمػٌة

1-4-5 

صیالة ف  المجان وفسا الػمل اإلاحخصصة ف   الخؼة الاطتراثٌجٌة مشازکة قادة

غلی وثؼویس وثددیث ألاهظمة والخشسیػات املخحلفة ذات الػالقة والحإرمر 

 الجمػٌة

 لیمیة والدولیة ذات الػالقة االػمل الخمري اإلاىظمات الوػىیة وؤلاقف  اإلاشازکة  1-4-6

اإلالحقیات واإلااثمسات والدوزات الحدزیبیة ف   الخؼة الاطتراثٌجٌة مشازکة قادة 1-5-1ثبني ووشس رقافة  5-1القٌادة / 1
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

الجودة والحممب 

بت الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

بمجا  الجو ف  اإلاحخصصة   دة والحممُّ

1-5-2 

ب  الخؼة الاطتراثٌجٌة قیادةجشجیؼ  لکافة مشازیؼ وبسامج الجودة وثدقیق الحممُّ

ف  اإلااطس ي داخل الجمػٌةت وثقدیس الػاملمن مً ؤفساد وفسا غمل اإلاشازکمن 

 هره البرامج

1-5-3 

ج  للحممب اخبني وثؼبیق مفهوم الحقییم الرا الخؼة الاطتراثٌجٌة قادةمبادزة قیام و 

اإلااطس ي داخل الجمػٌةت وبصفة مىحظمةت والاطحفادة مً هحاثج الحقییم 

 لحؼویس وثدظمن ؤغما  وهحاثج الجمػٌة

1-5-4 
دزاطة غلی کافة قسازاتوا الخشایلیة وؤلادازیة اىاًء  الخؼة الاطتراثٌجٌة قیادةاثخاذ 

 ات اإلاظحقبلیةوثدلیل الىحاثج املخحلفة اإلاحدققةت وکرلك الحوقػات والحيبا 

1-5-5 
اسامج وحواثص ف  وجشجیػها إلاشازکة الجمػٌة  الخؼة الاطتراثٌجٌة مبادزة قیادة

 
ً
 ودولیا

ً
ب مدلیا  الجودة والحممُّ

1-5-6 
اخشجیؼ وشس وثباد  ؤفظل اإلامازطات  الخؼة الاطتراثٌجٌة قیام قیادة

 و ف  والحؼبیقات 
ً
 الػمل الخمري مؼ الجهات اإلامارلة مدلیا

ً
 دولیا

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

1-6 

بدازة املخاػس 

 وبسامج الحاٌمر

بت الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

1-6-1 
بدازة اسامج وفػالیات الحایمر ف   الخؼة الاطتراثٌجٌة لقادةاإلاشازکة الشخصیة 

 املخحلفة داخل الجمػٌة

1-6-2 
هحاثج غلی ر اإلاؼلوبة لمجمػٌة اصفة دوزیة اىاًء دزاطة وثددید اسامج الحایم

 الجمػٌةغلی ثدلیل الػوامل الداخلیة والخازحیة اإلاارسة 

1-6-3 

ثؼویس آلیات غمل وات،ة ومدددة إلدازة الحایمرت وثقلیص اإلاقاومة لهره 

ثدقیق ألاهداف اإلاسحوة مً اسامج ف  البرامجت وطمان مشازکة کافة اإلاػىیمن 

 خحلفةالحایمر امل

1-6-4 
 وثؼويست الخؼة الاطتراثٌجٌةؤغما  ووشاػات غلی کافة املخاػس امل،حملة  ثدديد

 ال،لو  والبداثل الالشمة إلاواحهة هره املخاػس
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت الخؼة 

 راثٌجٌةالاطت

2-1 

ثخؼٌؽ وثإممن 

اخحٌاحات 

الجمػٌة مً 

 اإلاوازد البشسية

بت الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

2-1-1 
الخؼة بت  وطؼ وثؼویس الظیاطات وؤلاحساءات والخؼؽ الخاصة االػاملمن

 الاطتراثٌجٌة

2-1-2 
زبؽ خؼؽ اإلاوازد البشسیة االظیاطات والاطتراثیجیات والهیکل الحىظیمي 

 لمخؼة الاطتراثٌجٌةیظیة والػملیات السث

2-1-3 
 الخؼة الاطتراثٌجٌةثددید الو اثف وثصمیمها وثوصیفهات وثخؼیؽ اخحیاحات 

 مً القوى الػاملة

2-1-4 
بدازة غملیة الحو یفت و یجاد الکوادز والؼاقات البشسیة الالشمة لحقدیم 

 الخؼة الاطتراثٌجٌةبالخدمات وألاغما  املخحلفة 

 لمخؼة الاطتراثٌجٌةزة اسهامج الحدزج والحػاق  الو یف  بدا 2-1-5
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 الخؼة الاطتراثٌجٌةثؼویس طیاطات واطتراثیجیات ف  بشسال الػاملمن  2-1-6

2-1-7 
غمل مظوخات دوزیة لقیاض زطا الػاملمنت والاطحفادة مً الىحاثج لحؼویس 

 االخؼة الاطتراثٌجٌةطیاطات وخدمات اإلاوازد البشسیة 

بدازة  ؤ/2

 اإلاوازد البشسية

بت الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

2-2 

منافإة الػاملمن 

بت  وجػويظهم

الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

 الخؼة الاطتراثٌجٌةببحساء ثقییم غلمي وماو ت للو اثف املخحلفة  2-2-1

 احددید اإلاصایا التي ثمىدها للػاملمن؟ الخؼة الاطتراثٌجٌةکیف ثقوم  2-2-2

  شفاف( ام لػمل ثقییم دوزي ألداء الػاملمنثؼبیق هظ 2-2-5

2-2-7 
الخؼة مساحػة وثددیث ؤهداف ألافساد واملجموغاتت وزبؼها اإهداف 

 الاطتراثٌجٌة

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

2-3 

ثؼويس وثدزي  

بت  الػاملمن

الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

2-3-1 
حددید وثصيیف مهازات وقدزات الػاملمن ا الخؼة الاطتراثٌجٌةکیف ثقوم 

 ؟ االخؼة الاطتراثٌجٌة

 احددید الاخحیاحات الحدزیبیة للػاملمن؟ الخؼة الاطتراثٌجٌةکیف ثقوم  2-3-2

2-3-3 
بکظاب الػاملمن اإلاػسفة واإلاهازات الالشمة لسبؽ ؤوشؼة اإلاوازد البشسیة 

 ةالخؼة الاطتراثٌجٌامحؼلبات اإلاظحفیدیً وؤغما  

2-3-4 
هؼاا ألافساد واملجموغات وؤلادازة وثؼویس غلی بیجاد وثىمیة فسص الحػلم 

 مهازات فسا الػمل

 الػاملمن؟غلی اقیاض فاغلیة وؤرس الحدزی   الخؼة الاطتراثٌجٌةکیف ثقوم  2-3-5

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

2-4 

ثمتمن الػاملمن 

ومشازكألاوم 

فمر اٍئة غمل وثو 

بت  مىاطبة

الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

2-4-1 
غملیات ف  اخشجیؼ الػاملمنت و شساکهم  الخؼة الاطتراثٌجٌةکیف ثقوم 

 الحدظمن اإلاظحمس للػملیات والخدمات؟

2-4-2 
کیف یحم ثفویع الصالخیات الکافیة لحمکمن الػاملمن مً القیام احلبیة 

 اخحیاحات اإلاظحفیدیً؟

2-4-4 
الحػامل مؼ الػاملمنت والحػسیف ف  عػة قواهمن الػمل ومحؼلباتوات والشفافیة محا

 ت و ثاخة الفسصة لمجمیؼ لالػالع غلاواالخؼة الاطتراثٌجٌةاإهظمة وطیاطات 

2-4-5 
اقتراخاتومت ومػالجة  ب  ت والاطحماع الخؼة الاطتراثٌجٌةبت  الحواصل مؼ الػاملمن

 بومالشکاوي والحظلمات اإلاحػلقة 
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

4-1 

 بدازة الشساكات

بت الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

4-1-1 

ثددید الشسکاء السثیظیمن وثصيیفهمت ومً رم ثإطیع الشساکات لحدقیق 

ماوات وشیادة القیمة اإلاظافة لهره الشساکات وبما یخدم الظیاطات  ؤقص ی فاثدة

 الخؼة الاطتراثٌجٌةبوالاطتراثیجیات الخاصة 

4-1-2 

الخؼة بت مجا   اإلاػلومات مؼ الشسکاءف  ت واإلاشازکة ف ثإطیع الحکامل ال قا

  بیجاد ااحکازات وؤفکاز باداغیة وثفػیلها مً خالف  ؛ مما یظاغد الاطتراثٌجٌة

 الشساکات

الػمل اإلاشترل لحدظمن الػملیاتت وثدقیق القیمة ف  ثدقیق الاوسجام  4-1-3
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

ؤطاض غلی اإلاظافة عظلظلة اإلاحػاملمن واإلاوزدیً؛ بودف مظاغفة الػاثد 

 الشساکاتت ودغم الحؼویس اإلاحباد  مؼ الشسکاء

4-1-4 

یم الخدماتت ثقدف  بودف الحکامل  ؤلادازات وفسوع الجمػٌةالحػاون مؼ 

اإلاوازد اإلاحاخة لصیادة الؼاقة ف  وثقلیص الاشدواحیةت وثدقیق اإلاشازکة 

 الاطخیػاایةت وثدقیق ؤهداف الجمػٌة

4-1-5 
ؼ  ثؼویس ف  خاصة للحػاون وجػصیص الشساکة مؼ اإلااطظات اإلااهدة وبىاء مشاًز

 الػمل الخمري 

4-1-6 
مؼ فئات الشسکاء  لخؼة الاطتراثٌجٌةاف  هقل وثباد  الحجازب وؤفظل اإلامازطات 

 املخحلفة

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

4-3 

بت  الحقىٌةبدازة 

الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

4-3-1 
ثددید الحقىیات البدیلة والىاشئةت وثقییم اطحخدامها؛ لدغم الظیاطات 

 الجمػٌة واملجحمؼغلی والاطتراثیجیاتت وکرلك ثإرمرها 

4-3-2 
؛ لظمان ثوافقها وثکاملهات وکرلك االخؼة الاطتراثٌجٌةبدازة اإلاىظومة الحقىیة 

 ثددیث الحقىیات اإلاحقادمة

4-3-3 
ثدقیق الاطحخدام ألام ل للحقىیاتت وقیاض مدى الاطحاال  لوطاثل الحقىیة 

 ال،الیة

 طتراثٌجٌةالخؼة الا اطحخدام ثقىیة اإلاػلومات والاثصا  لحدظمن ؤداء  4-3-4

 االخؼة الاطتراثٌجٌةاطحخدام الحقىیة إلاظاهدة مبادزات الحدظمن للػملیات  4-3-5

 اخحیاز واطحخدام الحقىیات ؤلااداغیة والصدیقة للبیئة 4-3-6
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 5

الػملیات 

بت  خدماتوال

الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

5-1 

ثدديد و دازة 

الػملٌات 

االخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

5-1-1 
ثددید الػملیات السثیظیة والفسغیة وبما یحوافق ویدقق طیاطة وؤهداف 

 الجمػٌة

 ثددید اإلاظاولمن غً الػملیات املخحلفة االجمػٌة 5-1-2

 حػلقة االػملیات السثیظیة والفسغیةزطم وثوریق کافة ؤلاحساءات والحفاصیل اإلا 5-1-3

5-1-4 
ثؼبیق ؤهظمة ذات مواصفات قیاطیة محػازف غلاوا إلدازة الجودة االجمػٌةت 

  الدلٌل ؤلاحساج  لمخؼة الاطتراثٌجٌة( 9111م ل: هظام بدازة الجودة ؤیصو 

 ٌةالخؼة الاطتراثٌجبت  ثؼویس مقاییع وماشسات ؤداء للػملیات املخحلفة 5-1-5

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

5-2 

ثصمٌم وثؼويس 

خدمات 

بت  اإلاظحفٌديً

الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

 لکافة اإلاظحفیدیً الخؼة الاطتراثٌجٌةثددید وثصيیف الخدمات التي ثقدمها  5-2-1

 قدمة لهمااطحؼالع زؤي اإلاظحفیدیً خو  الخدمات اإلا الخؼة الاطتراثٌجٌةقیام  5-2-2

5-2-3 
ثؼبیق مىاجیات وآلیات مىحظمة لحصمیم الخدماتت وثقدیمها للمظحفیدیً 

 اؼسا وؤطالی  ااحکازیة ومحؼوزة

5-2-4 
االحػسیف وؤلاغالن غً الخدمات التي ثقدمها  الخؼة الاطتراثٌجٌةقیام 

 للمظحفیدیً
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

5-3 

حدظمن ال

اإلاظحمس 

للػملٌات 

بت  والخدمات

الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

5-3-1 

احددید ؤولویات الحدظمن للػملیات والخدمات اىاًء  الخؼة الاطتراثٌجٌةقیام 

هحاثج ماشسات ألاداء املخحلفة وهحاثج اطحؼالغات السؤي اإلاحػلقة غلی 

 ااإلاظحفیدیً

5-3-2 
افة الػملیات والخدمات وبمشازکة ثؼبیق مىاجیة مىحظمة للحدظمن اإلاظحمس لک

 الػاملمن االجمػٌة

5-3-3 
االشسح وثوطیذ الحدظیىات الجدیدة لکافة الػاملمن  الخؼة الاطتراثٌجٌةقیام 

 واإلاظحفیدیً

5-3-4 
اقیاض وثقییم الىحاثج اإلاحدققة مً مشازیؼ الحدظمن  الخؼة الاطتراثٌجٌةقیام 

 اإلاظحمس لػملیاتوا وخدماتوا

دازة ب/ 5

الػملیات 

بت  والخدمات

الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

5-4 

بدازة وجػصيص 

غالقات اإلاحبرغمن 

بت  واإلاظحفٌديً

الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

5-4-1 
احددید وثصيیف اإلاحبرغمن کإخد ؤهم شساثذ اإلاحػاملمن  الخؼة الاطتراثٌجٌةقیام 

 مػها

 جٌةالخؼة الاطتراثٌثددید وثصيیف اإلاظحفیدیً مً خدمات  5-4-2

 احددید محؼلبات واخحیاحات کافة شساثذ اإلاظحفیدیً الخؼة الاطتراثٌجٌةقیام  5-4-3

 اىاء قاغدة مػلومات محکاملة غً کافة اإلاظحفیدیً واإلاحبرغمن 5-4-4

5-4-5 
االحواصل الدوزي ااإلاحبرغمن واإلاظحفیدیًت وجػصیص  الخؼة الاطتراثٌجٌةقیام 

 لی مسثیاتوم ومقترخاتومغ الػالقة مػهمت وال،صو  

5-4-6 
احؼویس هظام الاقتراخاتت ومػالجة شکاوي  الخؼة الاطتراثٌجٌةقیام 

 اإلاظحفیدیًت وثؼبیق آلیات وات،ة لالطحماع لصوت اإلاظحفید

5-4-7 
غلی اإلاحبرغمنت و ػالغهم الخؼة الاطتراثٌجٌة و ثؼویس آلیات للحواصل الفػا  امن

 مػٌة لجمیؼ شساثذ اإلاظحفیدیًالخدمات اإلاقدمة مً الج
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

/ ال،وكمة 6

بت  والشفافٌة

الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

6-1 

خوكمة ؤلادازة 

الػلٌا 

والظٌاطات 

بت الخؼة  الػامة

 الاطتراثٌجٌة

 یمن االجمػٌةوطوح السئیة وألاهداف لکافة اإلاػى 6-1-1

 الخؼة الاطتراثٌجٌةبت  ثدقیق الػد  واإلاظاواة والشمولیة 6-1-2

 شفافیة الامحیاشات والصالخیات ألغظاء ؤلادازة الػلیا 6-1-3

 اإلاػلومات اإلاقدمة للمجحمؼ االجمػٌةف  الدقة والشفافیة  6-1-4

 جمػٌةوشس وطهولة الوصو  ب ی اإلاػلومات اإلاحػلقة اال 6-1-5

 طالمة ووطوح الهیکل الحىظیمي لمجمػٌة 6-1-6

 الخؼة الاطتراثٌجٌةبت  وطوح الصالخیات واإلاظاولیات لکافة الػاملمن 6-1-7

6-1-8 
الخؼة بت  طسغة الحجاوب مؼ ألاشمات املخحلفةت و صداز الحقازیس الالشمة

 الاطتراثٌجٌة

 
 وكمة ما يلت: وفٌما يحػلق ايحاثج ممازطات الحممب وال،
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 جمػٌة.صلة اإغما  الذات ثنون الىؼاا الري جاؼٌ، الىحاثج  /1
 .يوحد ثقظٌم وثصيٌف وثدديث للىحاثج /2
 .اثجاهات بيجااٌة للىحاثجوحود  /3
 .حود ؤهداف مالثمة للىحاثج اإلاسحوةو  /4
 .وحود مقازهات مالثمة وايجااٌة للىحاثج /5
 .وحود ثوطٌذ إلاظببات الىحاثج /6

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 ز الفسعتاإلاػٌا
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

هحاثج ؤ/ 7

 اإلاوازد البشسیة

بت الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

 1-ؤ7

مقايٍع زؤي 

 اإلاوازد البشسية

بت الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة مػد  السطا الو ٌف  7-1-1

 فسص الحػلم والحدزی  داخل وخازج الجمػٌة 7-1-2

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة الحمکمن واإلاشازکة 7-1-3

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة الحقییم الػاد  لألداءت وثقدیس ألاداء اإلاحفوا  7-1-4

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة الحؼوز والاطحقساز الو ٌف  7-1-5

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌةالفسص الو یفیة للػاملمن  7-1-6

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة الحػلم اإلاظحمسغلی جیؼ الخش 7-1-7

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة ایئة الػمل 7-1-8

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة اإلاسافق الجٌدة والخدمات 7-1-11

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة شفافیة الحػامل وألاهظمةت و حساءات اإلاوازد البشسیة 7-1-13

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة إلاحػلقة ااإلاوازد البشسیةشفافیة القسازات ا 7-1-14

هحاثج ؤ/ 7

 اإلاوازد البشسیة

بت الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

 2-ؤ7

ماشسات ألاداء 
اإلاحػلقة ااإلاوازد 

بت الخؼة  البشسية

 الاطتراثٌجٌة

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة ض الػاثد مً الحو یف  ؤلاهحاحیة(قیا 7-2-1

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌةاهات آزاء الػاملمن خبمػد  الاطحجااة الط 7-2-2

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة ثدقیق الىحاثج اإلاؼلوبةف  حدزی  هجاح اسامج ال 7-2-3

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة فسا الحدظمن اإلاظحمسف  اإلاشازکة  7-2-4

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة اسهامج اقتراخات اإلاو فمنف  زکة وظبة اإلاشا 7-2-5

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌةثقدیس حهود الػاملمن  7-2-6

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة مػدالت بهحاحیة اإلاو فمن 7-2-7
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

/ هحاثج 8

بت  اإلاظحفٌديً

الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

8-1 

قايٍع زؤي م

وزطا 

بت  ظحفٌديًاإلا

الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة مػد  السطا الػام 8-1-1

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة حودة الخدمات 8-1-2

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة طهولة الوصو  ب ی الخدمات 8-1-3

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة اإلادة الصمىیة لحقدیم الخدمات 8-1-4

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة اءة الػاملمن ومقدم  الخدمةطلول وکف 8-1-5

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة مدى الاطحجااة لؼل  اإلاظحفیدیً 8-1-6

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة الخدماتف  مدى ؤلااداع والااحکاز  8-1-7

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة اإلاسوهة 8-1-8
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة الحواصل 8-1-9

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة شفافیة ووطوح ؤلاحساءات والحػلیمات للمظحفیدیً 8-1-11

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة مػالجة شکاوى اإلاظحفیدیً 8-1-11

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة ثقدیم الخدماتف  الػد  واإلاظاواة   8-1-12

/ هحاثج 8

بت  اإلاظحفٌديً

الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

8-2 

ألاداء ماشسات 

اإلاحػلقة 

بت  ااإلاظحفٌديً

الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة غدد اإلاظحفیدیً 8-2-1

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة غدد الخدمات اإلاقدمة للمظحفیدیً 8-2-4

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة وظبة الخدمات الجدیدة 8-2-5

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة حلفةمػد  الوقد الالشم لحقدیم الخدمات املخ 8-2-6

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة محوطؽ الصمً اإلاظحاسا إلاػالجة الشکوى  8-2-7

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة ثقدیم الخدماتف  وظبة ألاخؼاء  8-2-8

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة ثىوع شساثذ اإلاظحفیدیً 8-2-11

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة دیًغدد الاقتراخات اإلاقدمة مً اإلاظحفی 8-2-11

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة غدد الاقتراخات اإلاؼااقة 8-2-12
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

هحاثج / 9

الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

9-2 

الىحاثج 

بت  الخشاٌلٌة

الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة إلهجاش الػملیات السثیظیة الوقد الالشم 9-2-1

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة وظبة ألاخؼاء  الجودة( 9-2-2

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة مػد  الاطحجااة 9-2-3

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة فػالیة ؤداء الػملیات 9-2-4

 الاطتراثٌجٌة بت الخؼة الػملیات وؤلاحساءاتف  وظبة الحدظمن  9-2-5

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة الػملیات املخحلفةف  ؤلااداع والااحکاز  9-2-6

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة غدد الاقتراخات اإلاؼبقة 9-2-7

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة غدد اإلاشازیؼ الجدیدة 9-2-8

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة وظبة اإلاػامالت ؤلالکتروهیة 9-2-9

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة غدد ؤلاغالهات واإلابادزات ؤلاغالمیة 9-2-11

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة مػد  اإلاشازکات ؤلاغالمیة 9-2-11

هحاثج / 9

الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

9-3 

هحاثج اإلاوازد 

بت  والشساكات

الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة غدد اإلاوزدیً 9-3-1

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة اإلاوزدیً امل،لیمن وظبة 9-3-2

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة غدد الشساکات 9-3-3

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة ثکالیف اإلاوزدیً 9-3-4

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة غدد الاححماغات مؼ الشسکاء 9-3-5

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة غدد اإلابادزات هدو الشسکاء 9-3-6

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة غدد الخدمات اإلاشترکة مؼ الشسکاء 9-3-7



 مامرسات التميز والحوكمة –م( 2022هـ )1443/1444الخطة التشغيلية التاسعة 

 212مً  192الصفدت 

 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة مػد  دوزان املخصون 9-3-8

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة غدد اإلابادزات املجحمػیة 9-3-12

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة قیاض آلاراز ؤلایجاایة للمبادزات املجحمػیة 9-3-13

هحاثج / 9

 الخؼة

 الاطتراثٌجٌة

9-4 

هحاثج اإلاػلومات 

بت  واإلاػسفة

الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

 مخؼة الاطتراثٌجٌةلغدد مصادز اإلاػلومات  9-4-1

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة غدد ؤلاصدازات الدوزیة 9-4-2

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة طهولة الوصو  للمػلومات 9-4-3

 تراثٌجٌةبت الخؼة الاط دقة اإلاػلومات 9-4-4

 بت الخؼة الاطتراثٌجٌة غدد اإلابادزات اإلاحػلقة ااإلاػلومات واإلاػسفة 9-4-5

9-4-6 
االخؼة اإلااثمسات واللقاءات الػلمیة ذات الػالقة ف  غدد اإلاشازکات 

 الاطتراثٌجٌة
 

ا: فٌما يحػلق اماشسات ال،وكمة وفق مػٌاز  متمن(
ً
 رال 

املػياز 

 السئيس ي

 املػياز الفسعي
 غىاصس الخميز )املمازشاث( السمز

 املػياز السمز

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-5 

الخؼة  ثقازيس

 الاطتراثٌجٌة
 الخاصة اةدازة الخؼة الاطتراثٌجٌة الحقازيس الظىوية 1-5-1

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-7 

 ؤوشؼة وفػالٌات

الخؼة 
 الاطتراثٌجٌة

 صة اةدازة الخؼة الاطتراثٌجٌةالخا ألاوشؼة والفػالٌات الدولٌة 1-7-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-8 

 جانلثنويً 

الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

 الخاصة اةدازة الخؼة الاطتراثٌجٌة المجان الداثمة 1-8-1

 الخاصة اةدازة الخؼة الاطتراثٌجٌة المجان اإلااقحة 1-8-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-9 

 وراثق وسجالت

الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة
 الخاصة اةدازة الخؼة الاطتراثٌجٌة خفظ الوراثق والسجالت 1-9-1

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-1 

لواثذ وؤهظمة 
الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة
 الخاصة اةدازة الخؼة الاطتراثٌجٌة وشس اللواثذ والظٌاطات اإلاػحمدة 2-1-2

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-2 

اٌاهات القاثممن 

غل  الخؼة 
 الاطتراثٌجٌة

 اةدازة الخؼة الاطتراثٌجٌةؤلافصاح غً اٌاهات  2-2-3

 الخاصة اةدازة الخؼة الاطتراثٌجٌةؤلافصاح غً الشوالس الو ٌفٌة  2-2-4

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-3 

الخؼة اٌاهات 

 الاطتراثٌجٌة

 الخاصة اةدازة الخؼة الاطتراثٌجٌة الحػامل مؼ الشناوى والاطحفظازات 2-3-2

 الخاصة اةدازة الخؼة الاطتراثٌجٌة ات قٌاض السطا ألص،اب الػالقةغملٌ 2-3-3

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-4 

ؤهداف وبسامج 
الخؼة 

 الاطتراثٌجٌة

 الخاصة اةدازة الخؼة الاطتراثٌجٌة وشس ألاهداف الاطتراثٌجٌة والخشاٌلٌة 2-4-1

 طتراثٌجٌةالخاصة اةدازة الخؼة الا وشس ثقازيس ألاوشؼة والبرامج  2-4-2

2-4-4 
الخاصة اةدازة  ثبلٌغ اإلاظحفٌديً غً الظٌاطات واللواثذ غىد وشسها او ثدديثوا

 الخؼة الاطتراثٌجٌة
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 الواحبات السثٍظة اإلاىوػة بوره الوخدة بت الخؼة الخشاٌلٌة الحاطػةوخدة الحقىٌة: 
 
ً
 : فٌما يحػلق اممازطات الحممب وال،وكمة ما يلت:  ؤوال

 لحؼبٌق اإلامازطة. مدددةمػحمدة و مىاجٌة وحود  /1

 الحدديث الدوزي للمىاجٌة. /2

 وشاملة لجمٌؼ بحساءات اإلامازطة. محناملةاإلاىاجٌة ثنون  /3

 .اهحظام وشمولٌةثؼبٌق اإلاىاجٌة ا /4

 بطافة الشواهد لجمٌؼ ؤلاحساءات اإلاىفرة بت اإلاىاجٌة. /5
اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت وخدة 

 الحقىٌة

1-1 

القادة كقدوة 

 خظىة للػاملمن

 بت وخدة الحقىٌة

1-1-1 
مً  مفاهٌم ومبادت الػمل الخمري والايمان اإهمٌح، بت وخدة الحقىٌة قادةثبني 

 الجاه  الديني وؤلاوظاو 

 بت مجا  وخدة الحقىٌةة ٌم اإلااطظٌالالتبام والػمل االق 1-1-2

1-1-3 
مبدؤ الشوزى الثخاذ  وثؼبٌقت بت بت وخدة الحقىٌة الػاملمنمؼ  ااإلاشازكةادة ٌالق

 القسازات

 ذلك بتالقدوة ال،ظىة  وثقديمت بت وخدة الحقىٌة الػمل الحؼوعت وجشجٌؼثبني  1-1-4

1-1-5 
غمل جػصش زوح الػمل الجماعت  آلٌاتت وثبني اوخدة الحقىٌةالػمل الجماعت  جشجٌؼ

 الػاملمن ابن

 بت وخدة الحقىٌة د مً قادة اإلاظحقبليحد حٌل وثؼويسبغداد  بتاإلاظاهمة  1-1-6

1-1-7 
الظسوف اإلاالثمة  وتوٌئةت والااحنازؤلااداع  غل بت وخدة الحقىٌة  الػاملمن جشجٌؼ

 لرلك

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت وخدة 

 قىٌةالح

1-2 

الحخؼٌؽ 

بت  الاطتراثٌ ت

 وخدة الحقىٌة

1-2-1 
ة ٌم اإلااطظٌالق وثدديدة وزطالة الجمػٌةت يزئ  وصٌالةبغداد اإلاشازكة بت 

 الجمػٌة مفاهٌم يحوافق امبادتن اما مللػامل

1-2-2 

 كافة وثدلٌلحمؼ  يشملاما  الاطتراثٌ ت الحخؼٌؽمفهوم  وثؼبٌقثبني 

لوخدة  اإلاوقف  الحدلٌلخاصة ذات الػالقةت وغمل وال الداخلٌةاإلاػلومات 

 الصمىٌةواإلادة  اإلاظاولٌاتت السثٍظٌةغوامل الىجاح  وثدديد وثؼويست الحقىٌة

 للحىفٌر

1-2-3 
والالشمة إلاواحهة املخاػس  البديلةلمخؼؽ  الاطتراثٌجٌةالخؼة  شمولٌة

 وخدة الحقىٌة بت واإلاحامرات

1-2-4 
 لنافة الاطتراثٌجٌةوالخؼة  اإلااطظٌةم ٌالسطالة والقو  السئية وجػمٌموشس 

 وخدة الحقىٌةاإغما  ووشاػات ىٌمن اإلاػ كافة وكرلكت اوخدة الحقىٌة الػاملمن

1-2-5 
ت و غداد الاطتراثٌجٌةالخؼة  ثىفٌرمساحػة ومحاعػة  آلٌة وثؼبٌق ثؼويس

 للمحاعػة وؤلاهجاش الدوزية الحقازيس

القٌادة / 1

ؤلادازية 
1-3 

الحواصل الفػا  

 مؼ كافة اإلاػىٌمن
1-3-1 

ن ٌماإلاػى كافةقىوات للحواصل الفػا  واإلاباشس واإلاىحظم مؼ  وثدديد ثؼويس

 وخدة الحقىٌةاإغما  
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 طتراثٌجٌةوالا 

بت وخدة 

 الحقىٌة

 بت وخدة الحقىٌة
1-3-2 

 كافةومحؼلبات  اخحٌاحات وثدديدت الػمٌلالاطحماع لصوت  طٌاطةثبني 

 ومجحمؼ وشسكاء منومحبرغ ومظحفٌديً مناالجمػٌة مً غامل نٌماإلاػى

1-3-3 
ذات الػالقة  والفػالٌات ٌةألاوشؼة املجحمػ بتوخدة الحقىٌة قادة  كةمشاز 

 الخمري االػمل 

1-3-4 

نت ٌماإلاػى كافةمػد  زطا  وقٌاضاطحؼالع السؤي  اطحبٌاهات وجشجٌؼثبني 

هرا  بتالالشمة  والوقاثٌة الحص،ٌدٌةزات هحاثجهات واثخاذ القسا غل والاػالع 

 الخصوص

1-3-5 
 واإلاظحفٌديً الػاملمن كافةالباب اإلافحوح مؼ  طٌاطة وخدة الحقىٌة ثبني قادة

 مً خدمات الجمػٌة

1-3-6 
الصوزة  وثدظمن لحػصيصامبادزات فّػالة ومىحظمة  وخدة الحقىٌة قٌادة قٌام

 ن واملجحمؼٌمػىلمجمػٌة امخحلف شساثذ اإلا الرهىٌة

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت وخدة 

 الحقىٌة

1-4 

مشازكة القادة 

بت ثؼويس 

وثدظمن الاهظمة 

ػات  والخشًس

بت والػملٌات 

 وخدة الحقىٌة

1-4-1 
واإلاظاهدة  السثٍظٌة الػملٌات ثدديد بت ااإلاشازكة وخدة الحقىٌة قادة قٌام

 غاوا اإلاظاولمن وثدديداالجمػٌةت 

1-4-2 

 الػملٌات لنافةاإلاظحمس  الحدظمن إلافاهٌم وخدة الحقىٌة قٌادة وجشجٌؼثبني 

فسا الػمل  بتواإلاشازكة الشخصٌة االجمػٌةت  وؤلادازية الخشاٌلٌةوؤلاحساءات 

 املخصصة لهرا الاسض

1-4-3 

وال،قاثق  وؤلاخصاثٌاتاإلاػلومات  كافة وثدلٌلاجمؼ  وخدة الحقىٌة قادة قٌام

 غل اإلاقترخة  والحدظٍىات والحػديالتاثخاذ القسازات  بتللمظاغدة  الالشمة

ػاتؤهظمة   اإلاظحوى امل،لت والدو ت غل  الخمري الػمل  وجشًس

1-4-4 
احؼویس ؤهظمة فػالة لقیاض ألاداء اإلااطس ي لکافة  وخدة الحقىٌة قیام قیادة

 وخدة الحقىٌةقؼاغات وغملیات 

1-4-5 

صیالة ف  المجان وفسا الػمل اإلاحخصصة ف   قىٌةوخدة الح مشازکة قادة

الػمل غلی وثؼویس وثددیث ألاهظمة والخشسیػات املخحلفة ذات الػالقة والحإرمر 

 الخمري 

 االحقىٌةاإلاىظمات الوػىیة وؤلاقلیمیة والدولیة ذات الػالقة ف  اإلاشازکة  1-4-6

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت وخدة 

 الحقىٌة

1-5 

ثبني ووشس رقافة 

الجودة والحممب 

 بت وخدة الحقىٌة

1-5-1 
اإلالحقیات واإلااثمسات والدوزات الحدزیبیة ف   وخدة الحقىٌة مشازکة قادة

بف  اإلاحخصصة   مجا  الجودة والحممُّ

1-5-2 

ب  وخدة الحقىٌة جشجیؼ قیادة لکافة مشازیؼ وبسامج الجودة وثدقیق الحممُّ

ت وثقدیس الػاملمن مً ؤفساد وفسا غمل اإلاشازکمن حقىٌةوخدة الاإلااطس ي داخل 

 هره البرامجف  

1-5-3 

اخبني وثؼبیق مفهوم الحقییم الراج  للحممب  وخدة الحقىٌة قیام ومبادزة قادة

اإلااطس ي داخل الجمػٌةت وبصفة مىحظمةت والاطحفادة مً هحاثج الحقییم 

 وخدة الحقىٌةلحؼویس وثدظمن ؤغما  وهحاثج 



 مامرسات التميز والحوكمة –م( 2022هـ )1443/1444الخطة التشغيلية التاسعة 

 212مً  195الصفدت 

 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

1-5-4 
دزاطة غلی کافة قسازاتوا الخشایلیة وؤلادازیة اىاًء  وخدة الحقىٌة اثخاذ قیادة

 وثدلیل الىحاثج املخحلفة اإلاحدققةت وکرلك الحوقػات والحيباات اإلاظحقبلیة

1-5-5 
اسامج وحواثص ف  وجشجیػها إلاشازکة الجمػٌة  وخدة الحقىٌة مبادزة قیادة

 ودول
ً
ب مدلیا  الجودة والحممُّ

ً
 یا

1-5-6 
اخشجیؼ وشس وثباد  ؤفظل اإلامازطات والحؼبیقات  وخدة الحقىٌة قیام قیادة

 ف  
ً
 ودولیا

ً
 الػمل الخمري مؼ الجهات اإلامارلة مدلیا

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت وخدة 

 الحقىٌة

1-6 

بدازة املخاػس 

 وبسامج الحاٌمر

 بت وخدة الحقىٌة

1-6-1 
بدازة اسامج وفػالیات الحایمر ف   وخدة الحقىٌة قادةاإلاشازکة الشخصیة ل

 املخحلفة داخل الجمػٌة

1-6-2 
غلی اصفة دوزیة اىاًء  وخدة الحقىٌةدزاطة وثددید اسامج الحایمر اإلاؼلوبة ل

 الجمػٌةغلی هحاثج ثدلیل الػوامل الداخلیة والخازحیة اإلاارسة 

1-6-3 

ة الحایمرت وثقلیص اإلاقاومة لهره ثؼویس آلیات غمل وات،ة ومدددة إلداز 

ثدقیق ألاهداف اإلاسحوة مً اسامج ف  البرامجت وطمان مشازکة کافة اإلاػىیمن 

 الحایمر املخحلفة

1-6-4 
 وثؼويست وخدة الحقىٌةؤغما  ووشاػات غلی کافة املخاػس امل،حملة  ثدديد

 ال،لو  والبداثل الالشمة إلاواحهة هره املخاػس
 

اإلاػٌاز 

 يالسثٍس 

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت وخدة 

 الحقىٌة

2-1 

ثخؼٌؽ وثإممن 

اخحٌاحات 

الجمػٌة مً 

 اإلاوازد البشسية

 بت وخدة الحقىٌة

2-1-1 
بت وخدة  وطؼ وثؼویس الظیاطات وؤلاحساءات والخؼؽ الخاصة االػاملمن

 الحقىٌة

2-1-2 
زبؽ خؼؽ اإلاوازد البشسیة االظیاطات والاطتراثیجیات والهیکل الحىظیمي 

 لوخدة الحقىٌةوالػملیات السثیظیة 

2-1-3 
مً وخدة الحقىٌة ثددید الو اثف وثصمیمها وثوصیفهات وثخؼیؽ اخحیاحات 

 القوى الػاملة

2-1-4 
سیة الالشمة لحقدیم بدازة غملیة الحو یفت و یجاد الکوادز والؼاقات البش

 اوخدة الحقىٌةالخدمات وألاغما  املخحلفة 

 بت وخدة الحقىٌة بدازة اسهامج الحدزج والحػاق  الو یف  للموازد البشسیة 2-1-5

 وخدة الحقىٌةثؼویس طیاطات واطتراثیجیات ف  بشسال الػاملمن  2-1-6

2-1-7 
طحفادة مً الىحاثج لحؼویس غمل مظوخات دوزیة لقیاض زطا الػاملمنت والا 

 اوخدة الحقىٌةطیاطات وخدمات اإلاوازد البشسیة 

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت وخدة 

 الحقىٌة

2-2 

منافإة الػاملمن 

بت  وجػويظهم

 وخدة الحقىٌة

 اوخدة الحقىٌةبحساء ثقییم غلمي وماو ت للو اثف املخحلفة  2-2-1

 اإلاصایا التي ثمىدها للػاملمن؟ احددیدوخدة الحقىٌة کیف ثقوم  2-2-2

  شفاف( ثؼبیق هظام لػمل ثقییم دوزي ألداء الػاملمن 2-2-5

 وخدة الحقىٌةمساحػة وثددیث ؤهداف ألافساد واملجموغاتت وزبؼها اإهداف  2-2-7
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اإلاػٌاز 

 يالسثٍس 

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت وخدة 

 الحقىٌة

2-3 

ثؼويس وثدزي  

بت  الػاملمن

 وخدة الحقىٌة

 ؟االوخدةاحددید وثصيیف مهازات وقدزات الػاملمن وخدة الحقىٌةکیف ثقوم  2-3-1

 احددید الاخحیاحات الحدزیبیة للػاملمن؟وخدة الحقىٌةکیف ثقوم  2-3-2

2-3-3 
بکظاب الػاملمن اإلاػسفة واإلاهازات الالشمة لسبؽ ؤوشؼة اإلاوازد البشسیة 

 وخدة الحقىٌةامحؼلبات اإلاظحفیدیً وؤغما  

2-3-4 
هؼاا ألافساد واملجموغات وؤلادازة وثؼویس غلی بیجاد وثىمیة فسص الحػلم 

 مهازات فسا الػمل

 الػاملمن؟غلی اقیاض فاغلیة وؤرس الحدزی  وخدة الحقىٌة کیف ثقوم  2-3-5

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت وخدة 

 الحقىٌة

2-4 

ثمتمن الػاملمن 

ومشازكألاوم 

وثوفمر اٍئة غمل 

بت وخدة  ىاطبةم

 الحقىٌة

2-4-1 
غملیات الحدظمن ف  اخشجیؼ الػاملمنت و شساکهم وخدة الحقىٌة کیف ثقوم 

 اإلاظحمس للػملیات والخدمات؟

2-4-2 
مً  بت وخدة الحقىٌة کیف یحم ثفویع الصالخیات الکافیة لحمکمن الػاملمن

 القیام احلبیة اخحیاحات اإلاظحفیدیً؟

2-4-3 
والحؼویس اإلاظحمس لبیئة الػمل اوخدة الحقىٌة المة اإلاهىیة وحود هظام للظ

 ومسافق الجمػٌة

2-4-4 
الحػامل مؼ الػاملمنت والحػسیف ف  محاعػة قواهمن الػمل ومحؼلباتوات والشفافیة 

 ت و ثاخة الفسصة لمجمیؼ لالػالع غلاواوخدة الحقىٌةاإهظمة وطیاطات 

2-4-5 
اقتراخاتومت ومػالجة  ب  ت والاطحماع ة الحقىٌةبت وخد الحواصل مؼ الػاملمن

 الشکاوي والحظلمات اإلاحػلقة بوم
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

 وخدة الحقىٌة

4-1 
 بدازة الشساكات

 بت وخدة الحقىٌة

4-1-1 

السثیظیمن وثصيیفهمت ومً رم ثإطیع الشساکات لحدقیق  ثددید الشسکاء

ؤقص ی فاثدة ماوات وشیادة القیمة اإلاظافة لهره الشساکات وبما یخدم الظیاطات 

 اوخدة الحقىٌةوالاطتراثیجیات الخاصة 

4-1-2 
؛ بت مجا  الحقىٌة اإلاػلومات مؼ الشسکاءف  ت واإلاشازکة ف ثإطیع الحکامل ال قا

 یجاد ااحکازات وؤفکاز باداغیة وثفػیلها مً خال  الشساکاتبف  مما یظاغد 

4-1-3 

الػمل اإلاشترل لحدظمن الػملیاتت وثدقیق القیمة ف  ثدقیق الاوسجام 

ؤطاض غلی اإلاظافة عظلظلة اإلاحػاملمن واإلاوزدیً؛ بودف مظاغفة الػاثد 

 الشساکاتت ودغم الحؼویس اإلاحباد  مؼ الشسکاء

4-1-4 

ثقدیم الخدماتت وثقلیص ف  بودف الحکامل  ؤلادازات والفسوع الحػاون مؼ

اإلاوازد اإلاحاخة لصیادة الؼاقة الاطخیػاایةت ف  الاشدواحیةت وثدقیق اإلاشازکة 

 وخدة الحقىٌةوثدقیق ؤهداف 

4-1-5 
ؼ و ثؼویس  بسامج خاصة للحػاون وجػصیص الشساکة مؼ اإلااطظات وبىاء مشاًز

 الػمل الخمري ف  اإلااهدة 

 مؼ فئات الشسکاء املخحلفةوخدة الحقىٌة ف  هقل وثباد  الحجازب وؤفظل اإلامازطات  4-1-6
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

 وخدة الحقىٌة

4-3 
بت  الحقىٌةبدازة 

 وخدة الحقىٌة

4-3-1 
ثددید الحقىیات البدیلة والىاشئةت وثقییم اطحخدامها؛ لدغم الظیاطات 

 الجمػٌة واملجحمؼغلی ثإرمرها  والاطتراثیجیاتت وکرلك

4-3-2 
بدازة اإلاىظومة الحقىیة االجمػٌة؛ لظمان ثوافقها وثکاملهات وکرلك ثددیث 

 الحقىیات اإلاحقادمة

4-3-3 
ثدقیق الاطحخدام ألام ل للحقىیاتت وقیاض مدى الاطحاال  لوطاثل الحقىیة 

 ال،الیة

 لحدظمن ؤداء الجمػٌة اطحخدام ثقىیة اإلاػلومات والاثصا  4-3-4

 اطحخدام الحقىیة إلاظاهدة مبادزات الحدظمن للػملیات االجمػٌة 4-3-5

 اخحیاز واطحخدام الحقىیات ؤلااداغیة والصدیقة للبیئة 4-3-6

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

 وخدة الحقىٌة

4-4 

اإلاػلومات بدازة 

بت وخدة  واإلاػسفة

 الحقىٌة

4-4-1 
لدغم وخدة الحقىٌة ة التي ثدحاج بلاوا فف اإلاػلومات واإلاػس ثددید وثصيی

 الظیاطات والاطتراثیجیات

4-4-2 

بدازة اإلاػلومات واإلاػسفةت وثوفمرهات و ثاخة املجا  خظ  ال،احة لکل 

اإلاػلومات واإلاػازف غلی وخازحها لالػالع وخدة الحقىٌة اإلاظحخدممن مً داخل 

 ذات الػالقة

4-4-3 
لیات اإلاىاطبة ألمً اإلاػلومات وثکاملهات وثدقیق اإلاظحویات اإلاؼلوبة ثؼبیق آلا

 مً الدقة واإلاوروقیة إلاػلومات الجمػٌة املخحلفة

 اوخدة الحقىٌةزغایة وجشجیؼ وثؼویس وخمایة اإلامحلکات الفکسیة الخاصة  4-4-4

4-4-5 
الاطحفادة وطاثل اإلاػسفةت ومظاغفة حجمها وفػالیة غلی الظعت ب ی ال،صو  

 ماوا

4-4-6 
مً وخدة الحقىٌة ف  جشجیؼ بیجاد ألافکاز الااحکازیة وؤلااداغیةت وثؼویسها 

 خال  اطحخدام موازد اإلاػلومات واإلاػسفة اإلاحاخة
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

 خدة الحقىٌةو 

5-1 

ثدديد و دازة 

وخدة الػملٌات ا

 الحقىٌة

5-1-1 
وخدة ثددید الػملیات السثیظیة والفسغیة وبما یحوافق ویدقق طیاطة وؤهداف 

 الحقىٌة

 اوخدة الحقىٌةثددید اإلاظاولمن غً الػملیات املخحلفة  5-1-2

5-1-3 
 لیات السثیظیة والفسغیةزطم وثوریق کافة ؤلاحساءات والحفاصیل اإلاحػلقة االػم

 بت وخدة الحقىٌة

5-1-4 
ثؼبیق ؤهظمة ذات مواصفات قیاطیة محػازف غلاوا إلدازة الجودة االجمػٌةت 

  الدلٌل ؤلاحساج  لوخدة الحقىٌة( 9111م ل: هظام بدازة الجودة ؤیصو 

 بت وخدة الحقىٌة ثؼویس مقاییع وماشسات ؤداء للػملیات املخحلفة 5-1-5

بدازة / 5

الػملیات 
5-2 

ثصمٌم وثؼويس 

خدمات 
5-2-1 

مً وخدة  ثددید وثصيیف الخدمات التي ثقدمها الجمػٌة لکافة اإلاظحفیدیً

 الحقىٌة
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بت  والخدمات

 وخدة الحقىٌة

بت  اإلاظحفٌديً

 وخدة الحقىٌة
 ااطحؼالع زؤي اإلاظحفیدیً خو  الخدمات اإلاقدمة لهموخدة الحقىٌةقیام  5-2-2

5-2-3 
ؼبیق مىاجیات وآلیات مىحظمة لحصمیم الخدماتت وثقدیمها للمظحفیدیً ث

 اؼسا وؤطالی  ااحکازیة ومحؼوزة

 االحػسیف وؤلاغالن غً الخدمات التي ثقدمها للمظحفیدیًوخدة الحقىٌةقیام  5-2-4

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

 وخدة الحقىٌة

5-3 

الحدظمن 

اإلاظحمس 

للػملٌات 

 بت والخدمات

 وخدة الحقىٌة

5-3-1 
غلی احددید ؤولویات الحدظمن للػملیات والخدمات اىاًء وخدة الحقىٌة قیام 

 هحاثج ماشسات ألاداء املخحلفة وهحاثج اطحؼالغات السؤي اإلاحػلقة ااإلاظحفیدیً

5-3-2 
ثؼبیق مىاجیة مىحظمة للحدظمن اإلاظحمس لکافة الػملیات والخدمات وبمشازکة 

 الحقىٌةاوخدة الػاملمن 

5-3-3 
االشسح وثوطیذ الحدظیىات الجدیدة لکافة الػاملمن وخدة الحقىٌة قیام 

 واإلاظحفیدیً

5-3-4 
اقیاض وثقییم الىحاثج اإلاحدققة مً مشازیؼ الحدظمن وخدة الحقىٌة قیام 

 اإلاظحمس لػملیاتوا وخدماتوا

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

 وخدة الحقىٌة

5-4 

يص بدازة وجػص 

غالقات اإلاحبرغمن 

بت  واإلاظحفٌديً

 وخدة الحقىٌة

 احددید وثصيیف اإلاحبرغمن کإخد ؤهم شساثذ اإلاحػاملمن مػهاوخدة الحقىٌة قیام  5-4-1

 وخدة الحقىٌةثددید وثصيیف اإلاظحفیدیً مً خدمات  5-4-2

 ًاحددید محؼلبات واخحیاحات کافة شساثذ اإلاظحفیدیوخدة الحقىٌة قیام  5-4-3

 بت مجا  وخدة الحقىٌةاىاء قاغدة مػلومات محکاملة غً کافة اإلاظحفیدیً  5-4-4

5-4-5 
االحواصل الدوزي ااإلاحبرغمن واإلاظحفیدیًت وجػصیص الػالقة وخدة الحقىٌة قیام 

 غلی مسثیاتوم ومقترخاتوم مػهمت وال،صو  

5-4-6 
لجة شکاوي اإلاظحفیدیًت احؼویس هظام الاقتراخاتت ومػاوخدة الحقىٌة قیام 

 وثؼبیق آلیات وات،ة لالطحماع لصوت اإلاظحفید

5-4-7 
غلی ت و ػالغهم اإلاحبرغمنوخدة الحقىٌة و  ثؼویس آلیات للحواصل الفػا  امن

 لجمیؼ شساثذ اإلاظحفیدیًوخدة الحقىٌة الخدمات اإلاقدمة مً 

 
 وفٌما يحػلق ايحاثج ممازطات الحممب وال،وكمة ما يلت: 

 جمػٌة.صلة اإغما  الذات ثنون اا الري جاؼٌ، الىحاثج الىؼ /1
 .يوحد ثقظٌم وثصيٌف وثدديث للىحاثج /2
 .اثجاهات بيجااٌة للىحاثجوحود  /3
 .حود ؤهداف مالثمة للىحاثج اإلاسحوةو  /4
 .وحود مقازهات مالثمة وايجااٌة للىحاثج /5
 .وحود ثوطٌذ إلاظببات الىحاثج /6

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 صس الحممب  اإلامازطات(غىا السمص

 اإلاػٌاز السمص

هحاثج ؤ/ 7

 اإلاوازد البشسیة
 1-ؤ7

مقايٍع زؤي 

 اإلاوازد البشسية

 بت وخدة الحقىٌة مػد  السطا الو ٌف  7-1-1

 فسص الحػلم والحدزی  داخل وخازج الجمػٌة 7-1-2
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 صس الحممب  اإلامازطات(غىا السمص

 اإلاػٌاز السمص

بت وخدة 

 الحقىٌة

 الحقىٌة بت وخدة الحمکمن واإلاشازکة 3-1-7 بت وخدة الحقىٌة

 بت وخدة الحقىٌة الحقییم الػاد  لألداءت وثقدیس ألاداء اإلاحفوا  7-1-4

 بت وخدة الحقىٌة الحؼوز والاطحقساز الو ٌف  7-1-5

 بت وخدة الحقىٌةالفسص الو یفیة للػاملمن  7-1-6

 بت وخدة الحقىٌة الحػلم اإلاظحمسغلی الخشجیؼ  7-1-7

 بت وخدة الحقىٌة ایئة الػمل 7-1-8

 بت وخدة الحقىٌة ألامً والظالمة 7-1-9

 بت وخدة الحقىٌة اإلاسافق الجٌدة والخدمات 7-1-11

 بت وخدة الحقىٌة شفافیة الحػامل وألاهظمةت و حساءات اإلاوازد البشسیة 7-1-13

 بت وخدة الحقىٌة شفافیة القسازات اإلاحػلقة ااإلاوازد البشسیة 7-1-14

هحاثج ؤ/ 7

 اإلاوازد البشسیة

بت وخدة 

 الحقىٌة

 2-ؤ7

ماشسات ألاداء 

اإلاحػلقة ااإلاوازد 

بت وخدة  البشسية

 الحقىٌة

 بت وخدة الحقىٌة ض الػاثد مً الحو یف  ؤلاهحاحیة(قیا 7-2-1

 بت وخدة الحقىٌةخباهات آزاء الػاملمن مػد  الاطحجااة الط 7-2-2

 بت وخدة الحقىٌة ثدقیق الىحاثج اإلاؼلوبةف  حدزی  هجاح اسامج ال 7-2-3

 بت وخدة الحقىٌة فسا الحدظمن اإلاظحمسف  اإلاشازکة  7-2-4

 بت وخدة الحقىٌة اسهامج اقتراخات اإلاو فمنف  زکة وظبة اإلاشا 7-2-5

 بت وخدة الحقىٌةثقدیس حهود الػاملمن  7-2-6

 قىٌةبت وخدة الح مػدالت بهحاحیة اإلاو فمن 7-2-7
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

/ هحاثج 8

بت  اإلاظحفٌديً

 وخدة الحقىٌة

8-1 

قايٍع زؤي م

وزطا 

بت  اإلاظحفٌديً

 وخدة الحقىٌة

 بت وخدة الحقىٌة مػد  السطا الػام 8-1-1

 بت وخدة الحقىٌة حودة الخدمات 8-1-2

 بت وخدة الحقىٌة طهولة الوصو  ب ی الخدمات 8-1-3

 بت وخدة الحقىٌة اإلادة الصمىیة لحقدیم الخدمات 8-1-4

 بت وخدة الحقىٌة طلول وکفاءة الػاملمن ومقدم  الخدمة 8-1-5

 بت وخدة الحقىٌة مدى الاطحجااة لؼل  اإلاظحفیدیً 8-1-6

 بت وخدة الحقىٌة اتالخدمف  مدى ؤلااداع والااحکاز  8-1-7

 بت وخدة الحقىٌة اإلاسوهة 8-1-8

 بت وخدة الحقىٌة الحواصل 8-1-9

 بت وخدة الحقىٌة شفافیة ووطوح ؤلاحساءات والحػلیمات للمظحفیدیً 8-1-11

 بت وخدة الحقىٌة مػالجة شکاوى اإلاظحفیدیً 8-1-11

 ت وخدة الحقىٌةب ثقدیم الخدماتف  الػد  واإلاظاواة   8-1-12

/ هحاثج 8

بت  اإلاظحفٌديً
8-2 

ماشسات ألاداء 

اإلاحػلقة 

 بت وخدة الحقىٌة غدد اإلاظحفیدیً 8-2-1

 بت وخدة الحقىٌة غدد الخدمات اإلاقدمة للمظحفیدیً 8-2-4
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بت  ااإلاظحفٌديً وخدة الحقىٌة

 وخدة الحقىٌة
 بت وخدة الحقىٌة وظبة الخدمات الجدیدة 8-2-5

 بت وخدة الحقىٌة مػد  الوقد الالشم لحقدیم الخدمات املخحلفة 8-2-6

 بت وخدة الحقىٌة محوطؽ الصمً اإلاظحاسا إلاػالجة الشکوى  8-2-7

 بت وخدة الحقىٌة ثقدیم الخدماتف  وظبة ألاخؼاء  8-2-8

 بت وخدة الحقىٌة ثىوع شساثذ اإلاظحفیدیً 8-2-11

 بت وخدة الحقىٌة قدمة مً اإلاظحفیدیًغدد الاقتراخات اإلا 8-2-11

 بت وخدة الحقىٌة غدد الاقتراخات اإلاؼااقة 8-2-12
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

وخدة هحاثج / 9

 الحقىٌة
9-2 

الىحاثج 

بت  الخشاٌلٌة

 وخدة الحقىٌة

 بت وخدة الحقىٌة لػملیات السثیظیةالوقد الالشم إلهجاش ا 9-2-1

 بت وخدة الحقىٌة وظبة ألاخؼاء  الجودة( 9-2-2

 بت وخدة الحقىٌة مػد  الاطحجااة 9-2-3

 بت وخدة الحقىٌة فػالیة ؤداء الػملیات 9-2-4

 بت وخدة الحقىٌة الػملیات وؤلاحساءاتف  وظبة الحدظمن  9-2-5

 بت وخدة الحقىٌة الػملیات املخحلفةف  از ؤلااداع والااحک 9-2-6

 بت وخدة الحقىٌة غدد الاقتراخات اإلاؼبقة 9-2-7

 بت وخدة الحقىٌة غدد اإلاشازیؼ الجدیدة 9-2-8

 بت وخدة الحقىٌة وظبة اإلاػامالت ؤلالکتروهیة 9-2-9

 بت وخدة الحقىٌة غدد ؤلاغالهات واإلابادزات ؤلاغالمیة 9-2-11

 بت وخدة الحقىٌة مػد  اإلاشازکات ؤلاغالمیة 9-2-11

وخدة هحاثج / 9

 الحقىٌة
9-3 

هحاثج اإلاوازد 

بت  والشساكات

 وخدة الحقىٌة

 بت وخدة الحقىٌة غدد اإلاوزدیً 9-3-1

 بت وخدة الحقىٌة وظبة اإلاوزدیً امل،لیمن 9-3-2

 بت وخدة الحقىٌة غدد الشساکات 9-3-3

 بت وخدة الحقىٌة وزدیًثکالیف اإلا 9-3-4

 بت وخدة الحقىٌة غدد الاححماغات مؼ الشسکاء 9-3-5

 بت وخدة الحقىٌة غدد اإلابادزات هدو الشسکاء 9-3-6

 بت وخدة الحقىٌة غدد الخدمات اإلاشترکة مؼ الشسکاء 9-3-7

 بت وخدة الحقىٌة مػد  دوزان املخصون 9-3-8

 ت وخدة الحقىٌةب ثکالیف الصیاهة 9-3-9

 بت وخدة الحقىٌة ألاحهصةف  وظبة ألاغؼا   9-3-11

 بت وخدة الحقىٌة کفاءة اطحاال  اإلاسافق/ ألاحهصة 9-3-11

 بت وخدة الحقىٌة غدد اإلابادزات املجحمػیة 9-3-12

 بت وخدة الحقىٌة قیاض آلاراز ؤلایجاایة للمبادزات املجحمػیة 9-3-13
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

دة وخهحاثج / 9

 الحقىٌة
9-4 

هحاثج اإلاػلومات 

بت وخدة  واإلاػسفة

 الحقىٌة

 لوخدة الحقىٌةغدد مصادز اإلاػلومات  9-4-1

 بت وخدة الحقىٌة غدد ؤلاصدازات الدوزیة 9-4-2

 بت وخدة الحقىٌة طهولة الوصو  للمػلومات 9-4-3

 بت وخدة الحقىٌة دقة اإلاػلومات 9-4-4

 بت وخدة الحقىٌة اإلاحػلقة ااإلاػلومات واإلاػسفة غدد اإلابادزات 9-4-5

 اوخدة الحقىٌةاإلااثمسات واللقاءات الػلمیة ذات الػالقة ف  غدد اإلاشازکات  9-4-6

 

ا: فٌما يحػلق اماشسات ال،وكمة وفق مػٌاز  متمن(
ً
 رال 

املػياز 

 السئيس ي

 املػياز الفسعي
 غىاصس الخميز )املمازشاث( السمز

 ازاملػي السمز

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-5 

وخدة  ثقازيس

 الحقىٌة
 الخاصة اوخدة الحقىٌة الحقازيس الظىوية 1-5-1

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-7 

ؤوشؼة 

وخدة  وفػالٌات

 الحقىٌة

 الخاصة اوخدة الحقىٌة ألاوشؼة والفػالٌات الدولٌة 1-7-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-8 

 ثنويً لجان

 وخدة الحقىٌة

 الخاصة اوخدة الحقىٌة المجان الداثمة 1-8-1

 الخاصة اوخدة الحقىٌة المجان اإلااقحة 1-8-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-9 

 وراثق وسجالت

 وخدة الحقىٌة
 الخاصة اوخدة الحقىٌة خفظ الوراثق والسجالت 1-9-1

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-1 

 لواثذ وؤهظمة

 وخدة الحقىٌة
 الخاصة اوخدة الحقىٌة ثذ والظٌاطات اإلاػحمدةوشس اللوا 2-1-2

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-2 

اٌاهات القاثممن 

وخدة غل  

 الحقىٌة

 وخدة الحقىٌةؤلافصاح غً اٌاهات  2-2-3

 الخاصة اوخدة الحقىٌةؤلافصاح غً الشوالس الو ٌفٌة  2-2-4

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-3 

وخدة اٌاهات 

 الحقىٌة

 الخاصة اوخدة الحقىٌة ل مؼ الشناوى والاطحفظازاتالحػام 2-3-2

 الخاصة اوخدة الحقىٌة غملٌات قٌاض السطا ألص،اب الػالقة 2-3-3

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-4 

ؤهداف وبسامج 

 وخدة الحقىٌة

 الخاصة اوخدة الحقىٌة وشس ألاهداف الاطتراثٌجٌة والخشاٌلٌة 2-4-1

 الخاصة اوخدة الحقىٌةالبرامج وشس ثقازيس ألاوشؼة و  2-4-2

2-4-4 
الخاصة اوخدة  ثبلٌغ اإلاظحفٌديً غً الظٌاطات واللواثذ غىد وشسها او ثدديثوا

 الحقىٌة
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 الواحبات السثٍظة اإلاىوػة بوره ؤلادازة بت الخؼة الخشاٌلٌة الحاطػةبدازة الخدمات والصٌاهة: 
 
ً
 ة ما يلت: : فٌما يحػلق اممازطات الحممب وال،وكم ؤوال

 لحؼبٌق اإلامازطة. مدددةمػحمدة و مىاجٌة وحود  /1

 الحدديث الدوزي للمىاجٌة. /2

 وشاملة لجمٌؼ بحساءات اإلامازطة. محناملةاإلاىاجٌة ثنون  /3

 .اهحظام وشمولٌةثؼبٌق اإلاىاجٌة ا /4

 بطافة الشواهد لجمٌؼ ؤلاحساءات اإلاىفرة بت اإلاىاجٌة. /5
اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 س الحممب  اإلامازطات(غىاص السمص

 اإلاػٌاز السمص

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت بدازة 

الخدمات 

 والصٌاهة

1-1 

القادة كقدوة 

 خظىة للػاملمن

بت بدازة 

الخدمات 

والصٌاهة وفسوع 

 الجمػٌة

1-1-1 
مً  مفاهٌم ومبادت الػمل الخمري والايمان اإهمٌح، الخدمات والصٌاهة ثبني قادة

   الديني وؤلاوظاو الجاه

 الخدمات والصٌاهةبت مجا  ة ٌم اإلااطظٌالالتبام والػمل االق 1-1-2

1-1-3 
مبدؤ الشوزى  وثؼبٌقت الخدمات والصٌاهةبت  الػاملمنمؼ  ااإلاشازكةادة ٌالق

 الثخاذ القسازات

1-1-4 
 بتظىة القدوة ال، وثقديمت الخدمات والصٌاهةبت  الػمل الحؼوعت وجشجٌؼثبني 

 ذلك

1-1-5 
غمل جػصش زوح الػمل  آلٌاتت وثبني لخدمات والصٌاهةااالػمل الجماعت  جشجٌؼ

 الػاملمن ابنالجماعت 

1-1-6 
الخدمات بت مجا   د مً قادة اإلاظحقبليحد حٌل وثؼويسبغداد  بتاإلاظاهمة 

 والصٌاهة

1-1-7 
الظسوف  وتوٌئةت الااحنازو ؤلااداع  غل  الخدمات والصٌاهةبت  الػاملمن جشجٌؼ

 اإلاالثمة لرلك

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت بدازة 

الخدمات 

 والصٌاهة

1-2 

الحخؼٌؽ 

بت  الاطتراثٌ ت

بدازة الخدمات 

والصٌاهة وفسوع 

 الجمػٌة

1-2-1 
ة ٌم اإلااطظٌالق وثدديدة وزطالة الجمػٌةت يزئ  وصٌالةبغداد اإلاشازكة بت 

 الخبري الػمل  مفاهٌم امبادت يحوافقن اما مللػامل

1-2-2 

 كافة وثدلٌلحمؼ  يشملاما  الاطتراثٌ ت الحخؼٌؽمفهوم  وثؼبٌقثبني 

لمخدمات  اإلاوقف  الحدلٌلوالخاصة ذات الػالقةت وغمل  الداخلٌةاإلاػلومات 

 الصمىٌةواإلادة  اإلاظاولٌاتت السثٍظٌةغوامل الىجاح  وثدديد وثؼويست  والصٌاهة

 للحىفٌر

1-2-3 
والالشمة إلاواحهة املخاػس  البديلةلمخؼؽ  الاطتراثٌجٌةالخؼة  شمولٌة

 الخدمات والصٌاهةمجا   بت واإلاحامرات

1-2-4 

 لنافة الاطتراثٌجٌةوالخؼة  اإلااطظٌةم ٌوالسطالة والق السئية وجػمٌموشس 

ت الخدمااإغما  ووشاػات ىٌمن اإلاػ كافة وكرلكت  الخدمات والصٌاهة  الػاملٌي

 والصٌاهة

1-2-5 
الخدمات بت  الاطتراثٌجٌةالخؼة  ثىفٌرمساحػة ومحاعػة  آلٌة وثؼبٌق ثؼويس

 للمحاعػة وؤلاهجاش الدوزية الحقازيست و غداد والصٌاهة
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 س الحممب  اإلامازطات(غىاص السمص

 اإلاػٌاز السمص

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت بدازة 

الخدمات 

 والصٌاهة

1-3 

الحواصل الفػا  

 مؼ كافة اإلاػىٌمن

بت بدازة 

الخدمات 

والصٌاهة وفسوع 

 الجمػٌة

1-3-1 
ن ٌماإلاػى كافةقىوات للحواصل الفػا  واإلاباشس واإلاىحظم مؼ  وثدديد ثؼويس

 الخدمات والصٌاهةاإغما  

1-3-2 
 كافةومحؼلبات  اخحٌاحات وثدديدت الػمٌلالاطحماع لصوت  طٌاطةثبني 

 ومجحمؼ ءوشسكا منومحبرغ ومظحفٌديً منمً غامل االخدمات والصٌاهةن ٌماإلاػى

1-3-3 
ذات الػالقة  والفػالٌات ٌةألاوشؼة املجحمػ بت الخدمات والصٌاهةقادة  كةمشاز 

 الخمري االػمل 

1-3-4 

نت ٌماإلاػى كافةمػد  زطا  وقٌاضاطحؼالع السؤي  اطحبٌاهات وجشجٌؼثبني 

هرا  بتالالشمة  والوقاثٌة الحص،ٌدٌةهحاثجهات واثخاذ القسازات  غل والاػالع 

 لخصوصا

1-3-5 
 الػاملمن كافةالباب اإلافحوح مؼ  طٌاطة الخدمات والصٌاهة ثبني قادة

 الخدمات والصٌاهةمً خدمات  واإلاظحفٌديً

1-3-6 
الصوزة  وثدظمن لحػصيصامبادزات فّػالة ومىحظمة  الخدمات والصٌاهة قٌادة قٌام

 ن واملجحمؼٌمامخحلف شساثذ اإلاػى لمخدمات والصٌاهة الرهىٌة

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت بدازة 

الخدمات 

 والصٌاهة

1-4 

مشازكة القادة 

بت ثؼويس 

وثدظمن الاهظمة 

ػات  والخشًس

بت والػملٌات 

بدازة الخدمات 

والصٌاهة وفسوع 

 الجمػٌة

1-4-1 
واإلاظاهدة  السثٍظٌة الػملٌات ثدديد بت ااإلاشازكة الخدمات والصٌاهة قادة قٌام

 غاوا اإلاظاولمن ثدديدو االجمػٌةت 

1-4-2 

وؤلاحساءات  الػملٌات لنافةاإلاظحمس  الحدظمن إلافاهٌم القٌادة وجشجٌؼثبني 

فسا الػمل  بتواإلاشازكة الشخصٌة ت  االخدمات والصٌاهة وؤلادازية الخشاٌلٌة

 املخصصة لهرا الاسض

1-4-3 

 ؤلاخصاثٌاتو اإلاػلومات  كافة وثدلٌلاجمؼ  الخدمات والصٌاهة قادة قٌام

اإلاقترخة  والحدظٍىات والحػديالتاثخاذ القسازات  بتوال،قاثق الالشمة للمظاغدة 

ػاتؤهظمة  غل   اإلاظحوى امل،لت والدو ت غل  الخمري الػمل  وجشًس

1-4-4 
احؼویس ؤهظمة فػالة لقیاض ألاداء اإلااطس ي لکافة  الخدمات والصٌاهة قیام قیادة

 ٌاهةالخدمات والصقؼاغات وغملیات 

1-4-5 

صیالة ف  المجان وفسا الػمل اإلاحخصصة ف   الخدمات والصٌاهة مشازکة قادة

الػمل غلی وثؼویس وثددیث ألاهظمة والخشسیػات املخحلفة ذات الػالقة والحإرمر 

 الخمري 

1-4-6 
االخدمات اإلاىظمات الوػىیة وؤلاقلیمیة والدولیة ذات الػالقة ف  اإلاشازکة 

 والصٌاهة

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت بدازة 

الخدمات 

 والصٌاهة

1-5 

ثبني ووشس رقافة 

الجودة والحممب 

بت بدازة 

الخدمات 

والصٌاهة وفسوع 

 الجمػٌة

1-5-1 
اإلالحقیات واإلااثمسات والدوزات الحدزیبیة ف   الخدمات والصٌاهة مشازکة قادة

بف  اإلاحخصصة   مجا  الجودة والحممُّ

1-5-2 

ب  الخدمات والصٌاهة قیادةجیؼ جش لکافة مشازیؼ وبسامج الجودة وثدقیق الحممُّ

ت وثقدیس الػاملمن مً ؤفساد وفسا غمل الخدمات والصٌاهةاإلااطس ي داخل 

 هره البرامجف  اإلاشازکمن 

اخبني وثؼبیق مفهوم الحقییم الراج  للحممب  الخدمات والصٌاهة قیام و مبادزة قادة 1-5-3
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 س الحممب  اإلامازطات(غىاص السمص

 اإلاػٌاز السمص

ت وبصفة مىحظمةت والاطحفادة مً هحاثج الخدمات والصٌاهةاخل اإلااطس ي د

 الخدمات والصٌاهةالحقییم لحؼویس وثدظمن ؤغما  وهحاثج 

1-5-4 
دزاطة غلی کافة قسازاتوا الخشایلیة وؤلادازیة اىاًء  الخدمات والصٌاهة اثخاذ قیادة

 اإلاظحقبلیةوثدلیل الىحاثج املخحلفة اإلاحدققةت وکرلك الحوقػات والحيباات 

1-5-5 
اسامج وحواثص ف  وجشجیػها إلاشازکة الجمػٌة  الخدمات والصٌاهة مبادزة قیادة

 
ً
 ودولیا

ً
ب مدلیا  الجودة والحممُّ

1-5-6 
اخشجیؼ وشس وثباد  ؤفظل اإلامازطات  الخدمات والصٌاهة قیام قیادة

 ف  والحؼبیقات 
ً
 ودولیا

ً
 الػمل الخمري مؼ الجهات اإلامارلة مدلیا

القٌادة / 1

ؤلادازية 

 والاطتراثٌجٌة

بت بدازة 

الخدمات 

 والصٌاهة

1-6 

بدازة املخاػس 

 وبسامج الحاٌمر

بت بدازة 

الخدمات 

والصٌاهة وفسوع 

 الجمػٌة

1-6-1 
بدازة اسامج وفػالیات الحایمر ف   الخدمات والصٌاهة اإلاشازکة الشخصیة لقادة

 الخدمات والصٌاهةاملخحلفة داخل 

1-6-2 
هحاثج غلی طة وثددید اسامج الحایمر اإلاؼلوبة لمجمػٌة اصفة دوزیة اىاًء دزا

 الخدمات والصٌاهةغلی ثدلیل الػوامل الداخلیة والخازحیة اإلاارسة 

1-6-3 

ثؼویس آلیات غمل وات،ة ومدددة إلدازة الحایمرت وثقلیص اإلاقاومة لهره 

اف اإلاسحوة مً اسامج ثدقیق ألاهدف  البرامجت وطمان مشازکة کافة اإلاػىیمن 

 الخدمات والصٌاهةبت مجا   الحایمر املخحلفة

1-6-4 
 وثؼويست  الخدمات والصٌاهةؤغما  ووشاػات غلی کافة املخاػس امل،حملة  ثدديد

 ال،لو  والبداثل الالشمة إلاواحهة هره املخاػس
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز سمصال

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت بدازة 

الخدمات 

 والصٌاهة

2-1 

ثخؼٌؽ وثإممن 

اخحٌاحات 

الجمػٌة مً 

 اإلاوازد البشسية

بت بدازة 

الخدمات 

والصٌاهة وفسوع 

 الجمػٌة

2-1-1 
الخدمات بت  وطؼ وثؼویس الظیاطات وؤلاحساءات والخؼؽ الخاصة االػاملمن

 والصٌاهة

2-1-2 
ؼؽ اإلاوازد البشسیة االظیاطات والاطتراثیجیات والهیکل الحىظیمي زبؽ خ

 لمخدمات والصٌاهةوالػملیات السثیظیة 

2-1-3 
 الخدمات والصٌاهةثددید الو اثف وثصمیمها وثوصیفهات وثخؼیؽ اخحیاحات 

 مً القوى الػاملة

2-1-4 
شمة لحقدیم بدازة غملیة الحو یفت و یجاد الکوادز والؼاقات البشسیة الال 

 لخدمات والصٌاهةاا الخدمات وألاغما  املخحلفة

 لمخدمات والصٌاهةبدازة اسهامج الحدزج والحػاق  الو یف   2-1-5

 الخدمات والصٌاهةثؼویس طیاطات واطتراثیجیات ف  بشسال الػاملمن  2-1-6

2-1-7 
اثج لحؼویس غمل مظوخات دوزیة لقیاض زطا الػاملمنت والاطحفادة مً الىح

 االجمػٌة الخدمات والصٌاهةطیاطات وخدمات 

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية
2-2 

منافإة الػاملمن 

بت  وجػويظهم

 االخدمات والصٌاهةبحساء ثقییم غلمي وماو ت للو اثف املخحلفة  2-2-1

 احددید اإلاصایا التي ثمىدها للػاملمن؟ الخدمات والصٌاهة کیف ثقوم 2-2-2
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز سمصال

بت بدازة 

الخدمات 

 والصٌاهة

بدازة الخدمات 

والصٌاهة وفسوع 

 الجمػٌة

 الخدمات والصٌاهة  شفاف( td ثؼبیق هظام لػمل ثقییم دوزي ألداء الػاملمن 2-2-5

2-2-7 
الخدمات مساحػة وثددیث ؤهداف ألافساد واملجموغاتت وزبؼها اإهداف 

 والصٌاهة

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت بدازة 

ات الخدم

 والصٌاهة

2-3 

ثؼويس وثدزي  

بت بدازة  الػاملمن

الخدمات 

والصٌاهة وفسوع 

 الجمػٌة

2-3-1 
احددید وثصيیف مهازات وقدزات الػاملمن  الخدمات والصٌاهةکیف ثقوم 

 ؟ااإلدازة

 احددید الاخحیاحات الحدزیبیة للػاملمن؟ الخدمات والصٌاهةکیف ثقوم  2-3-2

2-3-3 
 الخدمات والصٌاهةاإلاػسفة واإلاهازات الالشمة لسبؽ ؤوشؼة بکظاب الػاملمن 

 الخدمات والصٌاهةامحؼلبات اإلاظحفیدیً وؤغما  

2-3-4 
هؼاا ألافساد واملجموغات وؤلادازة وثؼویس غلی بیجاد وثىمیة فسص الحػلم 

 بت محؼلبات ؤلادازة مهازات فسا الػمل

 الػاملمن؟غلی غلیة وؤرس الحدزی  اقیاض فا الخدمات والصٌاهةکیف ثقوم  2-3-5

ؤ/ بدازة 2

 اإلاوازد البشسية

بت بدازة 

الخدمات 

 والصٌاهة

2-4 

ثمتمن الػاملمن 

ومشازكألاوم 

وثوفمر اٍئة غمل 

بت بدازة  مىاطبة

الخدمات 

والصٌاهة وفسوع 

 الجمػٌة

2-4-1 
غملیات ف  اخشجیؼ الػاملمنت و شساکهم  الخدمات والصٌاهةکیف ثقوم 

 ظحمس للػملیات والخدمات؟الحدظمن اإلا

2-4-2 
کیف یحم ثفویع الصالخیات الکافیة لحمکمن الػاملمن مً القیام احلبیة 

 اخحیاحات اإلاظحفیدیً؟

2-4-3 
وحود هظام للظالمة اإلاهىیة االجمػٌة والحؼویس اإلاظحمس لبیئة الػمل ومسافق 

 الخدمات والصٌاهة

2-4-4 
الحػامل مؼ الػاملمنت والحػسیف ف  وات والشفافیة محاعػة قواهمن الػمل ومحؼلبات

 ت و ثاخة الفسصة لمجمیؼ لالػالع غلاوا الخدمات والصٌاهةاإهظمة وطیاطات 

2-4-5 
اقتراخاتومت ومػالجة  ب  ت والاطحماع الخدمات والصٌاهةبت  الحواصل مؼ الػاملمن

 الشکاوي والحظلمات اإلاحػلقة بوم
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 ز الفسعتاإلاػٌا
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

/ بدازة 3

وثىمیة اإلاوازد 

اإلاالیة 

بت  وألاوقاف

بدازة 

الخدمات 

 والصٌاهة

3-2 

ثىمٌة اإلاوازد 

 اإلاالٌة والحبرغات

بت بدازة 

الخدمات 

والصٌاهة وفسوع 

 الجمػٌة

3-2-1 
الشمة لحىفیر ألاوشؼة وثدقیق ثىمیة اإلاوازد اإلاالیة الکافیة لحاؼیة اإلاواشهة ال

 .الخدمات والصٌاهةؤهداف 

3-2-2 

حمؼ الحبرغات اإلاحوافقة مؼ القواهمن الصادزة مً الجهات ف  الوطاثل اإلاحبػة 

السطمیة اإلاػىیة ارلكت مؼ ثوطیذ ؤوشؼة الجمػٌة ومصازف هره الحبرغاتت 

، االحبرعت وال،سص وکیفیة مساغاة وثدقیق الشسوغ التي یؼلبوا اإلاحبرع غىد قیام

 غدم اطحخدام ایاهات اإلاحبرغمن أللسض آخس دون بذن مظبق ماومغلی 

3-2-3 
اطحخدام وطاثل اثصا  محػددة ومىاطبة للحواصل مؼ اإلااهدمن والجهات 

 السطمیة ثوتع ؤلاهجاشات وألاوشؼة التي قامد بوا الجمػٌة اما یػصش رقألاوم بوا

3-2-4 

ذلك زفؼ وظبة الاطحاال  ف  اخىمیة اإلاوازدت اما وطؼ ماشسات ؤداء ثخحص 

اسامج وؤوشؼة الجمػٌة الخمریةت غلی للموازد وثىمٌألاوا مقاال ما یحم صسف، 

 ومقازهة هره اإلااشسات مؼ اإلايشأت اإلامارلة
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 ز الفسعتاإلاػٌا
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

3-2-5 
ثوفمر قىوات محػددة ومحجددة و اداغیة ثمکً اإلاحبرغمن واإلااهدمن امخحلف 

 غات اإلاالیة والػیيیةشساثدهم مً ثقدیم الحبر 

3-2-7 
ثؼویس اسامج خاصة لحػصیص الػالقة وثدقیق الاطحفادة القصوى مً ؤلامکاهیات 

 اإلاحاخة مً قبل اإلااطظات اإلاالیة اإلااهدة لمجمػٌة الخمریة
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 4

 اإلاوازد

بت  والشساکات

بدازة 

الخدمات 

 والصٌاهة

4-1 

 بدازة الشساكات

بت بدازة 

الخدمات 

والصٌاهة وفسوع 

 الجمػٌة

4-1-1 

ثددید الشسکاء السثیظیمن وثصيیفهمت ومً رم ثإطیع الشساکات لحدقیق 

ؤقص ی فاثدة ماوات وشیادة القیمة اإلاظافة لهره الشساکات وبما یخدم الظیاطات 

 االخدمات والصٌاهةصة والاطتراثیجیات الخا

4-1-2 

الخدمات بت  اإلاػلومات مؼ الشسکاءف  ت واإلاشازکة ف ثإطیع الحکامل ال قا

بیجاد ااحکازات وؤفکاز باداغیة وثفػیلها مً خال  ف  ؛ مما یظاغد والصٌاهة

 الشساکات

4-1-3 

الػمل اإلاشترل لحدظمن الػملیاتت وثدقیق القیمة ف  ثدقیق الاوسجام 

ؤطاض غلی فة عظلظلة اإلاحػاملمن واإلاوزدیً؛ بودف مظاغفة الػاثد اإلاظا

 الشساکاتت ودغم الحؼویس اإلاحباد  مؼ الشسکاء

4-1-4 

ثقدیم الخدماتت وثقلیص ف  بودف الحکامل فسوع الجمػٌة الحػاون مؼ 

اإلاوازد اإلاحاخة لصیادة الؼاقة الاطخیػاایةت ف  الاشدواحیةت وثدقیق اإلاشازکة 

 ؤهداف الجمػٌةوثدقیق 

4-1-5 
الػمل ف  ثؼویس اسامج خاصة للحػاون وجػصیص الشساکة مؼ اإلااطظات اإلااهدة 

 الخمري 

4-1-6 
مؼ فئات الشسکاء  الخدمات والصٌاهةف  هقل وثباد  الحجازب وؤفظل اإلامازطات 

 املخحلفة

بدازة / 4

اإلاوازد 

بت  والشساکات

بدازة 

الخدمات 

 والصٌاهة

4-2 

واد بدازة اإلا

واإلاباو  

بت  واإلامحلنات

بدازة الخدمات 

والصٌاهة وفسوع 

 الجمػٌة

4-2-1 
الاطحخدام ألام ل لألصو  ال ااحة لدغم ثدقیق الحوح، والاطتراثیجیات الخاصة 

 االخدمات والصٌاهة

 بدازة وصیاهة ألاصو  ال ااحة لحدظمن الػمس الخشایلت لهره ألاصو   4-2-2

 االخدمات والصٌاهةمة ألاصو  واإلامحلکات الخاصة بدازة ؤمً وطال  4-2-3

4-2-4 
املجحمؼ والبیئة غلی خفع ؤي آراز طلبیة للممحلکات ؤو اإلاىحجات ؤو الخدمات 

 الص،ة والظالمةغلی ذلك الحإرمر ف  والػاملمنت اما 

4-2-5 
بدازة وثخصیً اإلاوادت طواء کاهد ثبرغات غیيیة ؤو مواد جشایلیة وثدقیق 

 االخدمات والصٌاهةػدالت اإلاىاطبة مً املخصون اإلا

4-2-6 
الجهة اإلاػىیةت وخفع الحالف ف  الترشید والاطحخدام ألام ل للمىافؼ الػامة 

 واإلاواد اإلاظألاولکةت و غادة ثدویسها

ثددید الحقىیات البدیلة والىاشئةت وثقییم اطحخدامها؛ لدغم الظیاطات  1-3-4بت  الحقىٌةبدازة  3-4بدازة / 4
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

اإلاوازد 

بت  والشساکات

بدازة 

الخدمات 

 والصٌاهة

بدازة الخدمات 

ة وفسوع والصٌاه

 الجمػٌة

 الجمػٌة واملجحمؼغلی والاطتراثیجیاتت وکرلك ثإرمرها 

4-3-2 
؛ لظمان ثوافقها وثکاملهات وکرلك  االخدمات والصٌاهةبدازة اإلاىظومة الحقىیة 

 ثددیث الحقىیات اإلاحقادمة

 ثدقیق الاطحخدام ألام ل للحقىیاتت وقیاض مدى الاطحاال  لوطاثل الحقىیة ال،الیة 4-3-3

 الخدمات والصٌاهةاطحخدام ثقىیة اإلاػلومات والاثصا  لحدظمن ؤداء  4-3-4

 االخدمات والصٌاهةاطحخدام الحقىیة إلاظاهدة مبادزات الحدظمن للػملیات  4-3-5

 یات ؤلااداغیة والصدیقة للبیئةاخحیاز واطحخدام الحقى 4-3-6
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

بدازة 

الخدمات 

 والصٌاهة

5-1 

ثدديد و دازة 

ةدازة الػملٌات ا

الخدمات 

والصٌاهة وفسوع 

 الجمػٌة

5-1-1 
ظیة والفسغیة وبما یحوافق ویدقق طیاطة وؤهداف ثددید الػملیات السثی

 الخدمات والصٌاهة

 االخدمات والصٌاهةثددید اإلاظاولمن غً الػملیات املخحلفة  5-1-2

5-1-3 
 زطم وثوریق کافة ؤلاحساءات والحفاصیل اإلاحػلقة االػملیات السثیظیة والفسغیة

 الخدمات والصٌاهةبت 

5-1-4 
واصفات قیاطیة محػازف غلاوا إلدازة الجودة االجمػٌةت ثؼبیق ؤهظمة ذات م

  الدلٌل ؤلاحساج  لمخدمات والصٌاهة( 9111م ل: هظام بدازة الجودة ؤیصو 

 ثؼویس مقاییع وماشسات ؤداء للػملیات املخحلفة 5-1-5

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

بدازة 

الخدمات 

 والصٌاهة

5-2 

ثصمٌم وثؼويس 

خدمات 

بت  ٌديًاإلاظحف

بدازة الخدمات 

والصٌاهة وفسوع 

 الجمػٌة

 لکافة اإلاظحفیدیً الخدمات والصٌاهةثددید وثصيیف الخدمات التي ثقدمها  5-2-1

 ااطحؼالع زؤي اإلاظحفیدیً خو  الخدمات اإلاقدمة لهم الخدمات والصٌاهةقیام  5-2-2

5-2-3 
یمها للمظحفیدیً ثؼبیق مىاجیات وآلیات مىحظمة لحصمیم الخدماتت وثقد

 اؼسا وؤطالی  ااحکازیة ومحؼوزة

5-2-4 
االحػسیف وؤلاغالن غً الخدمات التي ثقدمها  الخدمات والصٌاهةقیام 

 للمظحفیدیً

بدازة / 5

الػملیات 

بت  والخدمات

بدازة 

الخدمات 

 والصٌاهة

5-3 

الحدظمن 

اإلاظحمس 

للػملٌات 

بت  والخدمات

بدازة الخدمات 

والصٌاهة وفسوع 

 جمػٌةال

5-3-1 
غلی احددید ؤولویات الحدظمن للػملیات والخدمات اىاًء  الخدمات والصٌاهةقیام 

 هحاثج ماشسات ألاداء املخحلفة وهحاثج اطحؼالغات السؤي اإلاحػلقة ااإلاظحفیدیً

5-3-2 
ثؼبیق مىاجیة مىحظمة للحدظمن اإلاظحمس لکافة الػملیات والخدمات وبمشازکة 

 الصٌاهةاالخدمات و الػاملمن 

5-3-3 
االشسح وثوطیذ الحدظیىات الجدیدة لکافة الػاملمن  الخدمات والصٌاهةقیام 

 واإلاظحفیدیً

5-3-4 
اقیاض وثقییم الىحاثج اإلاحدققة مً مشازیؼ الحدظمن  الخدمات والصٌاهةقیام 

 اإلاظحمس لػملیاتوا وخدماتوا

بدازة / 5

الػملیات 
5-4 

بدازة وجػصيص 

غالقات اإلاحبرغمن 
5-4-1 

احددید وثصيیف اإلاحبرغمن کإخد ؤهم شساثذ اإلاحػاملمن  الخدمات والصٌاهةقیام 

 مػها
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

بت  والخدمات

بدازة 

الخدمات 

 اهةوالصٌ

بت  واإلاظحفٌديً

بدازة الخدمات 

والصٌاهة وفسوع 

 الجمػٌة

 الخدمات والصٌاهةثددید وثصيیف اإلاظحفیدیً مً خدمات  5-4-2

 احددید محؼلبات واخحیاحات کافة شساثذ اإلاظحفیدیً والصٌاهةالخدمات قیام  5-4-3

 اىاء قاغدة مػلومات محکاملة غً کافة اإلاظحفیدیً واإلاحبرغمن 5-4-4

5-4-5 
االحواصل الدوزي ااإلاحبرغمن واإلاظحفیدیًت وجػصیص  الخدمات والصٌاهةقیام 

 غلی مسثیاتوم ومقترخاتوم الػالقة مػهمت وال،صو  

5-4-6 
احؼویس هظام الاقتراخاتت ومػالجة شکاوي اإلاظحفیدیًت  الخدمات والصٌاهةقیام 

 وثؼبیق آلیات وات،ة لالطحماع لصوت اإلاظحفید

5-4-7 
غلی ت و ػالغهم اإلاحبرغمنالخدمات والصٌاهة و ثؼویس آلیات للحواصل الفػا  امن

 ًلجمیؼ شساثذ اإلاظحفیدی الخدمات والصٌاهةالخدمات اإلاقدمة مً 

 
 وفٌما يحػلق ايحاثج ممازطات الحممب وال،وكمة ما يلت: 

 جمػٌة.صلة اإغما  الذات ثنون الىؼاا الري جاؼٌ، الىحاثج  /1
 .يوحد ثقظٌم وثصيٌف وثدديث للىحاثج /2
 .اثجاهات بيجااٌة للىحاثجوحود  /3
 .حود ؤهداف مالثمة للىحاثج اإلاسحوةو  /4
 .وحود مقازهات مالثمة وايجااٌة للىحاثج /5
 .ٌذ إلاظببات الىحاثجوحود ثوط /6

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

هحاثج ؤ/ 7

 اإلاوازد البشسیة

بت بدازة 

الخدمات 

 والصٌاهة

 1-ؤ7

مقايٍع زؤي 

 اإلاوازد البشسية

بت بدازة 

الخدمات 

والصٌاهة وفسوع 

 الجمػٌة

 دمات والصٌاهةبت الخ مػد  السطا الو ٌف  7-1-1

 فسص الحػلم والحدزی  داخل وخازج الجمػٌة 7-1-2

 بت الخدمات والصٌاهة الحمکمن واإلاشازکة 7-1-3

 بت الخدمات والصٌاهة الحقییم الػاد  لألداءت وثقدیس ألاداء اإلاحفوا  7-1-4

 بت الخدمات والصٌاهة الحؼوز والاطحقساز الو ٌف  7-1-5

 بت الخدمات والصٌاهةص الو یفیة للػاملمن الفس  7-1-6

 بت الخدمات والصٌاهة الحػلم اإلاظحمسغلی الخشجیؼ  7-1-7

 بت الخدمات والصٌاهة ایئة الػمل 7-1-8

 بت الخدمات والصٌاهة ألامً والظالمة 7-1-9

 بت الخدمات والصٌاهة اإلاسافق الجٌدة والخدمات 7-1-11

 بت الخدمات والصٌاهة الحػامل وألاهظمةت و حساءات اإلاوازد البشسیةشفافیة  7-1-13

 بت الخدمات والصٌاهة شفافیة القسازات اإلاحػلقة ااإلاوازد البشسیة 7-1-14

هحاثج ؤ/ 7

 اإلاوازد البشسیة

بت بدازة 

الخدمات 

 2-ؤ7

ماشسات ألاداء 

اإلاحػلقة ااإلاوازد 

بت بدازة  البشسية

الخدمات 

 بت الخدمات والصٌاهة قیاض الػاثد مً الحو یف  ؤلاهحاحیة( 7-2-1

 بت الخدمات والصٌاهةمػد  الاطحجااة الطخباهات آزاء الػاملمن  7-2-2

 بت الخدمات والصٌاهة ثدقیق الىحاثج اإلاؼلوبةف  هجاح اسامج الحدزی   7-2-3

 بت الخدمات والصٌاهة اإلاظحمس فسا الحدظمنف  اإلاشازکة  7-2-4
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

اهة وفسوع والصٌ والصٌاهة

 الجمػٌة
 بت الخدمات والصٌاهة اسهامج اقتراخات اإلاو فمنف  وظبة اإلاشازکة  7-2-5

 بت الخدمات والصٌاهةثقدیس حهود الػاملمن  7-2-6

 بت الخدمات والصٌاهة مػدالت بهحاحیة اإلاو فمن 7-2-7

 قیاض مػدالت خوادذ و صااات الػمل 7-2-11
 

ز اإلاػٌا

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

/ هحاثج 8

بت  اإلاظحفٌديً

بدازة 

الخدمات 

 والصٌاهة

8-1 

قايٍع زؤي م

وزطا 

بت  اإلاظحفٌديً

بدازة الخدمات 

والصٌاهة وفسوع 

 الجمػٌة

 بت الخدمات والصٌاهة مػد  السطا الػام 8-1-1

 بت الخدمات والصٌاهة تحودة الخدما 8-1-2

 بت الخدمات والصٌاهة طهولة الوصو  ب ی الخدمات 8-1-3

 بت الخدمات والصٌاهة اإلادة الصمىیة لحقدیم الخدمات 8-1-4

 بت الخدمات والصٌاهة طلول وکفاءة الػاملمن ومقدم  الخدمة 8-1-5

 ٌاهةبت الخدمات والص مدى الاطحجااة لؼل  اإلاظحفیدیً 8-1-6

 بت الخدمات والصٌاهة الخدماتف  مدى ؤلااداع والااحکاز  8-1-7

 بت الخدمات والصٌاهة اإلاسوهة 8-1-8

 بت الخدمات والصٌاهة الحواصل 8-1-9

 بت الخدمات والصٌاهة شفافیة ووطوح ؤلاحساءات والحػلیمات للمظحفیدیً 8-1-11

 ت الخدمات والصٌاهةب مػالجة شکاوى اإلاظحفیدیً 8-1-11

 بت الخدمات والصٌاهة ثقدیم الخدماتف  الػد  واإلاظاواة   8-1-12

/ هحاثج 8

بت  اإلاظحفٌديً

بدازة 

الخدمات 

 والصٌاهة

8-2 

ماشسات ألاداء 

اإلاحػلقة 

بت  ااإلاظحفٌديً

بدازة الخدمات 

والصٌاهة وفسوع 

 الجمػٌة

 بت الخدمات والصٌاهة غدد اإلاظحفیدیً 8-2-1

 بت الخدمات والصٌاهة غدد اإلاحبرغمن 8-2-2

 بت الخدمات والصٌاهة وظبة اإلاحبرغمن الداثممن/ اإلاىقؼػمن 8-2-3

 بت الخدمات والصٌاهة غدد الخدمات اإلاقدمة للمظحفیدیً 8-2-4

 بت الخدمات والصٌاهة وظبة الخدمات الجدیدة 8-2-5

 بت الخدمات والصٌاهة ات املخحلفةمػد  الوقد الالشم لحقدیم الخدم 8-2-6

 بت الخدمات والصٌاهة محوطؽ الصمً اإلاظحاسا إلاػالجة الشکوى  8-2-7

 بت الخدمات والصٌاهة ثقدیم الخدماتف  وظبة ألاخؼاء  8-2-8

 بت الخدمات والصٌاهة حجم الحبرغاتف  مػدالت الىمو  8-2-9

 دمات والصٌاهةبت الخ ثىوع شساثذ اإلاظحفیدیً 8-2-11

 بت الخدمات والصٌاهة غدد الاقتراخات اإلاقدمة مً اإلاظحفیدیً 8-2-11

 بت الخدمات والصٌاهة غدد الاقتراخات اإلاؼااقة 8-2-12
 

اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

 بت الخدمات والصٌاهة الوقد الالشم إلهجاش الػملیات السثیظیة 1-2-9الىحاثج  2-9بدازة هحاثج / 9
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اإلاػٌاز 

 السثٍس ي

 اإلاػٌاز الفسعت
 غىاصس الحممب  اإلامازطات( السمص

 اإلاػٌاز السمص

الخدمات 

 والصٌاهة

إلدازة  الخشاٌلٌة

الخدمات 

 والصٌاهة

 بت الخدمات والصٌاهة وظبة ألاخؼاء  الجودة( 9-2-2

 بت الخدمات والصٌاهة مػد  الاطحجااة 9-2-3

 بت الخدمات والصٌاهة فػالیة ؤداء الػملیات 9-2-4

 بت الخدمات والصٌاهة الػملیات وؤلاحساءاتف  وظبة الحدظمن  9-2-5

 بت الخدمات والصٌاهة الػملیات املخحلفةف  ؤلااداع والااحکاز  9-2-6

 بت الخدمات والصٌاهة غدد الاقتراخات اإلاؼبقة 9-2-7

 بت الخدمات والصٌاهة غدد اإلاشازیؼ الجدیدة 9-2-8

 بت الخدمات والصٌاهة امالت ؤلالکتروهیةوظبة اإلاػ 9-2-9

 بت الخدمات والصٌاهة غدد ؤلاغالهات واإلابادزات ؤلاغالمیة 9-2-11

 بت الخدمات والصٌاهة مػد  اإلاشازکات ؤلاغالمیة 9-2-11

بدازة هحاثج / 9

الخدمات 

 والصٌاهة

9-3 

هحاثج اإلاوازد 

إلدازة  والشساكات

الخدمات 

 والصٌاهة

 بت الخدمات والصٌاهة إلاوزدیًغدد ا 9-3-1

 بت الخدمات والصٌاهة وظبة اإلاوزدیً امل،لیمن 9-3-2

 بت الخدمات والصٌاهة غدد الشساکات 9-3-3

 بت الخدمات والصٌاهة ثکالیف اإلاوزدیً 9-3-4

 بت الخدمات والصٌاهة غدد الاححماغات مؼ الشسکاء 9-3-5

 بت الخدمات والصٌاهة شسکاءغدد اإلابادزات هدو ال 9-3-6

 بت الخدمات والصٌاهة غدد الخدمات اإلاشترکة مؼ الشسکاء 9-3-7

 بت الخدمات والصٌاهة مػد  دوزان املخصون 9-3-8

 بت الخدمات والصٌاهة ثکالیف الصیاهة 9-3-9

 بت الخدمات والصٌاهة ألاحهصةف  وظبة ألاغؼا   9-3-11

 بت الخدمات والصٌاهة حاال  اإلاسافق/ ألاحهصةکفاءة اط 9-3-11

 بت الخدمات والصٌاهة غدد اإلابادزات املجحمػیة 9-3-12

 بت الخدمات والصٌاهة قیاض آلاراز ؤلایجاایة للمبادزات املجحمػیة 9-3-13

بدازة هحاثج / 9

الخدمات 

 والصٌاهة

9-4 

هحاثج اإلاػلومات 

إلدازة  واإلاػسفة

الخدمات 

 والصٌاهة

 لمخدمات والصٌاهةغدد مصادز اإلاػلومات  9-4-1

 بت الخدمات والصٌاهة غدد ؤلاصدازات الدوزیة 9-4-2

 بت الخدمات والصٌاهة طهولة الوصو  للمػلومات 9-4-3

 بت الخدمات والصٌاهة دقة اإلاػلومات 9-4-4

 والصٌاهة بت الخدمات غدد اإلابادزات اإلاحػلقة ااإلاػلومات واإلاػسفة 9-4-5

 االخدمات والصٌاهةاإلااثمسات واللقاءات الػلمیة ذات الػالقة ف  غدد اإلاشازکات  9-4-6

 

  



 مامرسات التميز والحوكمة –م( 2022هـ )1443/1444الخطة التشغيلية التاسعة 

 212مً  211الصفدت 

 

ا: فٌما يحػلق اماشسات ال،وكمة وفق مػٌاز  متمن(
ً
 رال 

املػياز 

 السئيس ي

 املػياز الفسعي
 غىاصس الخميز )املمازشاث( السمز

 املػياز السمز

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-5 

الخدمات  ثقازيس

 والصٌاهة
 الخاصة اةدازة الخدمات والصٌاهة الحقازيس الظىوية 1-5-1

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-7 

ؤوشؼة 

 وفػالٌات

الخدمات 

 والصٌاهة

 الخاصة اةدازة الخدمات والصٌاهة الترخٌص وممازطة ألاوشؼة 1-7-1

 ات والصٌاهةالخاصة اةدازة الخدم ألاوشؼة والفػالٌات الدولٌة 1-7-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-8 

 ثنويً لجان

الخدمات 

 والصٌاهة

 الخاصة اةدازة الخدمات والصٌاهة المجان الداثمة 1-8-1

 الخاصة اةدازة الخدمات والصٌاهة المجان اإلااقحة 1-8-2

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-9 

 وراثق وسجالت

الخدمات 

 والصٌاهة

 الخاصة اةدازة الخدمات والصٌاهة تخفظ الوراثق والسجال  1-9-1

الالتبام / 1

 والامح ا 
1-11 

ؤلايسادات 

واإلاصسوفات 

 والحملك

 الخاصة اةدازة الخدمات والصٌاهة حمؼ الحبرغات وصسف ألاموا  1-11-1

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-1 

 لواثذ وؤهظمة

الخدمات 

 والصٌاهة

 ةدازة الخدمات والصٌاهةالخاصة ا وشس اللواثذ والظٌاطات اإلاػحمدة 2-1-2

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-2 

اٌاهات القاثممن 

الخدمات غل  

 والصٌاهة

 الفسوعبت و بدازة الخدمات والصٌاهةؤلافصاح غً اٌاهات  2-2-3

 الخاصة اةدازة الخدمات والصٌاهةؤلافصاح غً الشوالس الو ٌفٌة  2-2-4

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-3 

الخدمات اٌاهات 

 لصٌاهةوا

 الخاصة اةدازة الخدمات والصٌاهة الحػامل مؼ الشناوى والاطحفظازات 2-3-2

 الخاصة اةدازة الخدمات والصٌاهة غملٌات قٌاض السطا ألص،اب الػالقة 2-3-3

/ الشفافٌة 2

 وؤلافصاح
2-4 

ؤهداف وبسامج 

الخدمات 

 والصٌاهة

 ةدازة الخدمات والصٌاهةالخاصة ا وشس ألاهداف الاطتراثٌجٌة والخشاٌلٌة 2-4-1

 الخاصة اةدازة الخدمات والصٌاهةوشس ثقازيس ألاوشؼة والبرامج  2-4-2

2-4-3 
الخاصة اةدازة  وشس مبالغ اإلاظاغدات الىقدية والػٌيٌة وؤغداد اإلاظحفٌديً

 الخدمات والصٌاهة

2-4-4 
الخاصة اةدازة  ثبلٌغ اإلاظحفٌديً غً الظٌاطات واللواثذ غىد وشسها او ثدديثوا

 الخدمات والصٌاهة

 

 

 

  



 مامرسات التميز والحوكمة –م( 2022هـ )1443/1444الخطة التشغيلية التاسعة 

 212مً  212الصفدت 

 

 

 

 

الخطة التشغيلية 

 التاسعة

 م(2022هـ )1443/1444

 

 مامرسات

 التميز 

 والحوكمة


