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رفع كفاءة األداء المؤسسي  -االستراتيجية: هداف األ  

م. لينا الجواسرة   -مدير الوحدة:   

 

مسؤولية التنفيذذذ او  اإلطار الزمني مؤشرات قياس األداء اإلجراءات التنفيذية النشاط أهداف المديرية
 المتابعة

 وثائق اإلنجاز  الموارد المطلوبة

تذذذذذذاري  
 البدء 

تذذذذذاري  
 االنتهاء

 
 
 
 
 
 

االرتقذذذذاء بذذذذاألداء 
 المؤسسي للدائرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
التخطييييييييييييييييط 

 االستراتيجي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اعييييييداد وتطييييييوير الخطيييييي  
االستراتيجي  للييداةرة امييا ينسييجم 

واالتنسييي  مع األهييداا الوطنييي   
 مع الوحدات التنظيمي  في الداةرة

 
 
 
 
 

نسييا  التييمام مييديريات  
وحييدات الييداةرة ادعييداد 

 خطط العمل
 

9/1 12/31 

 م.لينا الجواسرة  •

 لينا الشريا •

 م.تحرير يوسا  •

خطيييي  اسييييتراتيج  
السيييياات  رتتييييارير 
نتيياةا األداء للخطيي  

 الساات ر
توصيييييات متلتييييي 
الخدمييي  والشيييركاء  

 والموظفين

الخطيي  االسييتراتيجيي  
2023-2025 

وضييع االرتراحييات والتوصيييات 
الالمميييييي  لتطييييييوير الخطيييييي  
االسييييتراتيجي  وخطييييط العمييييل 

اسييييتناداى دليييي  دليييييل  التنفيذييييي 
 .التخطيط االستراتيجي

1/9 12/31 

 لينا الشريا
 م.تحرير يوسا 

 تتني ، اشري ،
 معرفي 

كتييييييييا  رسييييييييمي 
 االتوصيات

دعييداد الخطييط التنفيذييي  متااعيي  
للمديريات والوحييدات للتدكييد ميين 
انسجامها مع األهداا المؤسسييي  
 للداةرة ونظام التنظيم اإلداري  .

12/1 1/15 

 تتني ، اشري ، لينا الشريا
 معرفي 

الخطيييييط التنفيذيييييي  
لمييييديريات الييييداةرة 
 والوحدات التنظيمي  

مراجعيييييي   اسييييييتراتيجي  ددارة 
 المعرف  .

المطاتيي   .نسا  االنشط  
ددارة  استراتيجي   ضمن 

 .المعرف 
3/1 3/15 

 م. لينا الجواسرة 
 

 تتني ، اشري  ،
 معرفي 

اسيييييتراتيجي  ددارة 
 المعرف  

اعداد خط  عمل المسؤولي   
 المجتمعي . 

نسييا  االنشييط  المطاتيي  
ضمن خطيي  المسييؤولي  

 المجتمعي 
1/15 15/2 

 لينا الشريا
 

 مالي ، اشري ،
 معرفي 

خط  عمل المسييؤولي  
 المجتمعي   

  اعداد  خط  ددارة المخاطر . 
1/20 2/15 

 تتني ، اشري  ، م.تحرير يوسا 
 معرفي 

 خط  ددارة المخاطر 

 الوثاة  المتعلت  تتني ، اشري  ، م.تحرير يوسا  31/3 1/3 وضع آلي  لتطوير مؤشرات   
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مسؤولية التنفيذذذ او  اإلطار الزمني مؤشرات قياس األداء اإلجراءات التنفيذية النشاط أهداف المديرية
 المتابعة

 وثائق اإلنجاز  الموارد المطلوبة

تذذذذذذاري  
 البدء 

تذذذذذاري  
 االنتهاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االرتقذذذذاء بذذذذاألداء 
 المؤسسي للدائرة

 
 
 

 
 
 
 

 والتقييمالمتابعة 
 

األداء التي يتم عل  أساسها رياس 
أداء الوحدات التنظيمي  في 

 الداةرة. 

 معرفي 

تتييم األداء واالنجام عل   
مستوى األهداا االستراتيجي   
والوحدات التنظيمي  دورياى 

توصيات لمعالج  ووضع 
 االنحرافات.

 عدد تتارير تتييم األداء

1/11 30/11 

 تتني ، اشري  ، لينا الشريا
 معرفي 

 التتارير المنجمة

.متااع  تتدم سير العمل في  1
تنفيذ خطط مديريات الداةرة 

والخط    والوحدات التنظيمي 
واعداد تتارير االستراتيجي  

 انجام نصا سنوي  وسنوي  

عييدد تتييارير تتييدم سييير 
العمييل فييي تنفيييذ خطييط  
عمييل مييديريات الييداةرة 
والوحييييدات التنظيمييييي  
 والخط  االستراتيجي 

1/1 31/12 

.تتيييييارير نصيييييا 1 اشري ، تتني  م.تحرير يوسا 
سنوي  عن سير عمييل 

 الوحدات التنظيمي 
.تتارير سيينوي  عيين 2

 تتييم األداء 

اعداد تتارير انتاةا المسوحات  
السنوي  والدوري  وتحليل  

االنحرافات وارتراح التوصيات 
 ورفعها لإلدارة العليا. 

نسييييا  رضييييا متلتييييي 
 الخدم 

 نسا   رضا الشركاء 
 نسا  رضا الموظفين
 نسا  رضا الموردين

1/1 31/12 

 .لينا الجواسرة •

 لينا الشريا •
 م.تحرير يوسا 

 التتارير المنجمة 

 
 
 

 التطوير 
اإلداري 
 والتنظيمي

 

المساهم  في تطوير الهيكل 
التنظيمي والاني  التحتي  للداةرة  
وارتراح التحسينات الممكن  وف  

االتنسي  مع   التشريعات الناظم 
مديري  الشؤون اإلداري   

 . والمالي 

 

4/1 6/1 

 لينا الشريا
 م.تحرير يوسا 

 مذكرات رسمي  

مراجع  وتحديث وصا المهام 
للوحدات التنظمي  اشكل الرةيسي  
 دوري. 

 
4/1 6/1 

 لينا الشريا •
 م.تحرير يوسا 

 مذرات رسمي  
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 وثائق اإلنجاز الموارد المطلوبة مسؤولية التنفيذ اإلطار الزمني مؤشرات قياس األداء اإلجراءات التنفيذية النشاط أهداف المديرية

تااااري  

 البدء 

تااااااااااااااري  

 االنتهاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كفاءة  رفع 

وفعالية الدائرة  

في تنفيذ مهامها  

 وتقديم خدماتها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التطوير 

اإلداري  

 والتنظيمي 

مدسس  عمل الجواةم والمشييارك  
فييي اعييداد التتييارير ومراجعتهييا 
االتنسي  مييع الوحييدات التنظيمييي  

 الراعي  للجواةم.والجهات 

 

1/1 31/12 

 م.لينا الجواسرة  •

 لينا الشريا •

 م.تحرير يوسا  •

 كت  رسمي  

تنفيييذ المسييوحات التييي تتييوم اهييا 
الييداةرة ورفييع نتيياةا وتوصيييات 
 هذه المسوحات دل  اإلدارة العليا

.نسييا  المسييوحات 1
 31/12 1/1 .التي تم تنفيذها

 م.لينا الجواسرة   •

 م.تحرير يوسا  •

 الشريالينا  •

تتيييييارير عميييييل  اشري ،معرفي 
المسييييوحات ذات 

 العالر 

تطوير  

الخدمات  

 ت والعمليا

توثييي  وحفييظ دجييراءات العمييل 
والخدمات االتنسييي  مييع الجهييات 

 المعني  في الداةرة .

 
 
عييييييدد العمليييييييات 
الجديييييد التييييي تييييم 

 توثيتها
 
 
 
 
 
 
 

عييييييدد الاييييييراما 
التدرياييي  التييي تييم 

 عتدها
 
 
 
 

عيييييدد الخييييييدمات 
الداخليييي  التيييي تيييم 

 حوساتها

 تتني ،اشري ، م. تحرير يوسا • 31/12 1/1
 معرفي 

أدليييي  العمليييييات 
الرةيسيييييييييييييييي  

 والمساندة 

تطييوير دجييراءات عمييل رياسييي  
 فعال  لكاف  عمليات الداةرة.

تتني ،اشييييييييييييري ،  م. تحرير يوسا • 31/12 1/1
 معرفي 

 كتا  رسمي

وضع آلي  عمل لتتييم مدى التمام 
الوحييييدات التنظيمييييي  اتطاييييي  

 دجراءات العمل التياسي .

تتني ،اشييييييييييييري ،  م. تحرير يوسا • 31/12 1/1
 كتا  رسمي معرفي 

 إدارة المعرفة

)تحديد  

وتخطيط  

وتنظيم استخدام  

الموجودات 

المعرفية داخل 

 الدائرة( 

التنسييي  مييع مديرييي  الحاسييو  
لتحدييييد المتطلايييات التكنولوجيييي  

إلدارة وتخييمين ونشيير الالمميي  
 المعرف .

 اشري ، معرفي  م.لينا الجواسرة  • 31/12 1/1

 المذكرات رسمي 

اعددداا اردديجاة إ ا ةاالم افة ج ددا 

بافينسددددد ا ددددددل اياالم اف   دددددا 

وافوحددددال افيني ة دددا ف دددةا  

حصددوع ع ددم افة ج ددا وةاالة ددا 

 وةخزين ا ونشجها.

 افةذكجال لرة ا د ج  ابشجيا،  م.ف نا افإوارجم • 31/12 1/1

ةبنددب بددجادف ةعلددز ع ددم ة اردد  

افة ج ا وةبااف ا وبناء شبكال دن 

اف القال بدد ن افةددو ل ن يةدددلي  

 ااخ ب(.
 

 م.ف نا افإوارجم • 31/12 1/1

 ف نا افشجيف  •

 م.ةعجيج يورف  •

 افةذكجال لرة ا بشجيا، د ج  ا
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 وثائق اإلنجاز الموارد المطلوبة مسؤولية التنفيذ اإلطار الزمني مؤشرات قياس األداء اإلجراءات التنفيذية النشاط أهداف المديرية

تااااري  

 البدء 

تااااااااااااااري  

 االنتهاء

رفع كفاءة  
وفعالية الدائرة  
في تنفيذ مهامها  
 وتقديم خدماتها 

الحكومااااااااااااااااة 

 اإللكترونية

افداخ  ددا افيددب الارا ايجددجاءال  

ةسددداه   دددب ةلدددويج افخدددددال 

افة ددا ف ةو ل ن وةعاام هندري ا 

وة  ئي ددا ف ددي  ة دددية ا ةفكيجون ددا  

 يدثل ة دي  االجازم(.

 

 

 ف نا افشجيف  • 5/30 5/1

 م.ةعجيج يورف •

 افةذكجال لرة ا بشجيا، د ج  ا

 إبداء الرأي

ةددو  ج افددجاوا افةنارددبا  ف كيدد  

بإبددداء افددج   افجرددة ا وافخا ددا 

ب نا ددج افخلددا االردديجاة إ ا و 

دسوحال ق اس لضا افشجكاء دل 

 افة ن  ن  ب افدائجم.

عدد كت  الرد عل  
 طل   داداء الرأي

 م.ف نا افإوارجم • 31/12 1/1

 ف نا افشجيف •

 م.ةعجيج يورف •

، اشيييري ، معرفيييي 

 ة ن ا

 المذكرات رسمي 
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 األداء المؤسسي السنوية:مؤشرات أداء وحدة تطوير 

 

 معادلة القياس مؤشر األداء  الرقم
القيمة  

لسنة   المستهدفة

 2022القياس 

 القيمة المتحققة 

لسنة القياس  

2022 

1.  
 نسا  رضا متلتي الخدم  

  % 90 استاان 

2.  
 نسا  رضا الشركاء 

  % 97 استاان 

3.  
 الموظفين نسا  رضا 

  % 80 استاان 

 ترتي  الداةرة عل  مستوى التطاع المالي في نتاةا تتييم مركم الجاةمة   .4
ترتي  الداةرة عل  مستوى التطاع المالي في  

 نتاةا تتييم مركم الجاةمة  
  

 نسا  المسوحات التي تم تنفيذها   .5
عدد االمسوحات التي تم تنفيذها عدد  

 % 100المسوحات الكلي*
100 %  

  % 100 عدد منهجيات العمل التي تم مراجعتها  تم مراجعتها عدد منهجيات العمل التي   .6

7.  
 عدد الماادرات اإلاداعي  التي تم تنفيذها

 
 عدد الماادرات اإلاداعي  التي تم تنفيذها

 
  عل  األرل واحدة 

8.  
 نسا  التمام مديريات  وحدات الداةرة ادعداد خطط العمل

 
عدد خطط العمل التي تم متااع  دعدادها   

 % 100مديريات الداةرة*عدد 
100 %  

9.  
 نسا  االنشط  المطات  ضمن استراتيجي  ددارة المعرف  

 

عدد األنشط  التي تم تنفيذها  عدد األنشط  
المدرج  ضمن استراتيجي  ددارة 

 % 100المعرف *
70 %  

 نسا  االنشط  المطات  ضمن خط  المسؤولي  المجتمعي    .10
تنفيذها عدد األنشط  عدد األنشط  التي تم 

المدرج  ضمن خط  المسؤولي   
 %100المجتمعي *

60 %  

11.  
عدد تتارير تتدم سير العمل في تنفيذ خطط  عمل مديريات الداةرة 

 والوحدات التنظيمي  والخط  االستراتيجي  

عدد تتارير تتدم سير العمل في تنفيذ خطط   
 عمل مديريات الداةرة والوحدات التنظيمي 

 والخط  االستراتيجي 

 سنوي  2
 استراتيجيا 
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 سجل المخاطر 
 

 إجراءات الوقاية منها المخاطر المحتملة أهداف المديرية األهداف االستراتيجية

 

 

 

 

 

 

   رفع كفاءة األداء المؤسسي 

 

 

 

ل ل كلاءم و  اف ا افدائجم  ب ةنل دذ 

 د اد ا وة دي  خدداةه

.ة لل افنيام افةعور  ف  ةدل افةسدوحال 1

 ايفكيجون ا 

 

 (MS Officeةنل ذ افةسوحال باريخدام األنيةا افةكيب ا ي

عدددم افة دددلم ع ددم االفيددزام بينل ددذ افخلدد  

 افيعس ن ا و ا االطال افزدنب

 وضل األوفويال وةنل ذ األنشلا ذال األوفويا األع م .1

 ف ةساندم  ب ةنل ذ األنشلا.االري انا بلجق عةل 

.عدم ة او  دديجيال افدائجم بافنسبا يعداا 1 االلة اء باألااء افةؤرسب ف دائجم

 ة اليج افنإاز وق اس دؤشجال األااء

 .ةو  ج افدع  دن اياالم اف   ا1

.انلكاك  حد افةو ل ن ددل عددم ةدو ج بدديل 2

 كلؤ

واعددداا افصددف افثددانب .ةلب ددا خلددا ايحددالع افددو  لب 2

 وةوث ا افة الف اف ةن ا وافصجيعا

.عدم ةدو ج ددولا ددافب كدا ب فينل دذ خلدا 3

 افةسؤوف ا افةإية  ا

 .ةشإ ل افةو ل ن ف ةشالكا وةةويل ةنل ذ انشلا افخلا.3

   يكو  افوضل افوبائب غ ج آدن فدوام  .1

 كا ا افةو ل ن 

ةعاام ةوزيل اف ةل ووضل األوفويال وةنل ذ األنشلا ذال .4

 األوفويا األع م

 


