
 

 2من  1الصفحة 

 

 الاستراثيجية ونشرها وثقييمهاسياسة 
 002 السياسةرقم 

 اإلدارية واالسرتاتيجية القيادة املعيار
 سياسة االسرتاتيجية ونشرها وتقييمها اسم السياسة

 الرئيسةمجيع اإلدارات ابإلدارة  املسؤولية عن التطبيق

 املخرجات املتوقعة
 العمل وفق البيت االسرتاتيجي املعتمد. -1
 حتسن يف األداء االسرتاتيجي. -2
 سد الفجوات املرصودة يف األهداف االسرتاجيية. -3

 هـ1443 – 1 النسخة
 

 الغرض: -1
 .تبين وتطبيق مفهوم التخطيط االسرتاتيجي .1
 .املخاطرمشولية اخلطط االسرتاتيجية للخطط البديلة ومواجهة  .2
 .تطوير وتطبيق آلية مراجعة ومتابعة تنفيذ اخلطة ابلتقارير الدورية .3

 
 :السياسة -2

 .ونشرها عداد وصياغة الرؤية والرسالة والقيمإب اجلمعية تقوم .1
 .واألهداف االسرتاتيجية للمعنيني ابملنشاة بتطبيق وتبين مفهوم التخطيط االسرتاتيجيتلتزم اجلمعية  .2
 .االسرتاتيجية ةاخلطتقوم اجلمعية بوضع خطط بديلة ملواجهة احملاطر يف  .3
 .تطوير وتطبيق آلية مراجعة ومتابعة تنفيذ اخلطة ابلتقارير الدوريةتقوم اجلمعية ب .4
 ة.هداف املنشأأقق حي ة والفرعية مبايتحديد العمليات الرئيستقوم اجلمعية ب .5
 .العمليات املختلفةلني عن و تحديد املسؤ تقوم اجلمعية ب .6
 .علقة ابلعمليات الرئيسة والفرعيةجراءات والتفاصيل املترسم وتوثيق اإلتقوم اجلمعية ب .7
 .دارة اجلودةنظمة ذات مواصفات قياسية إلأتطبيق تقوم اجلمعية ب .8
 .داء للعمليات املختلفةأتطوير مقاييس ومؤشرات تقوم اجلمعية ب .9

 
 املسؤوليات: -3

 االسرتاتيجية.إدارة اخلطة  .1
 اللجنة التنفيذية. .2

 
افرها: -4  املستندات الواجب ثو

 البياانت التارخيية. .1
 حماضر االجتماع مع العاملون يف اجلمعية. .2
 ردود استباانت املستفيدين من خدمات اجلمعية. .3
 زايرة اخلرباء للجمعية. .4



 

 2من  2الصفحة 

 

 :ن من السياسةياملستهدفالنطاق: املستفيدين و  -5
 اجلمعية ومشاريعها.اإلدارة الرئيسة وفروع  .1
 .اجملالس اإلدارية واللجنة التنفيذية .2

 
 :التطبيق -6

 قياس الفاعلية الزمن املسؤولية ةو اخلط ت
 إدارة بطاقة األداء املتوزان يف اجلمعية 1

اخلطة 
 االسرتاتيجية

 نتيجة قياس األداء االسرتاتيجي ربع سنوي
متابعة وضع مستهدفات للمؤشرات وحتكيمها  2

 التقارير الدورية بداية العام من واقعيتهاوالتأكد 

حتقيق نسبة إجناز أعلى من  ربع سنوي إصدار تقارير األداء الدورية 3
88% 

تنظيم التداخل بني اإلدارات يف حتقيق  4
 حماضر االجتماعات نصف سنوي املؤشرات وقياسها

 

 القياس: -7
، ومجع البياانت وحتليلها، ويتم وضع اخلطة التشغيليةتقوم اجلمعية بقياس أثر تطبيق السياسة ، من خالل مؤشرات أداء 

 حتليال للنتائج التالية: السياسةمؤشرات يتم من خالهلا قياس 
 كيفية القياس االستفادة من القياس املستهدف املؤشر ت
نسبة حتقيق  معرفة %98 نسبة أداء اإلدارة الرئيسة 1

نسبة إمجايل حتقيق  املستهدفات
املستهدفات/ نسبة إمجايل 

معرفة نسبة حتقيق  %98 نسبة أداء فروع اجلمعية 2 188املستهدفات(*
 املستهدفات

 
 التطوير: -8

 .سنوايً تنفيذ اجتماعات للمراجعة االسرتاتيجية  .1
 .مراجعة السياسة سنوايً  .2

 
 :املراجع -9

 هـ.1435 –اإلصدار األول  –مشروع منذجة مستودع املدينة املنورة اخلريي  .1
 .هـ1442( عام 1,8اإلصدار رقم ) – دليل وحدة إدارة االسرتاتيجية جبمعية مستودع املدينة املنورة اخلريي .2

 

 


