اإلنجازات المستهدفة للمؤسسة اإلستهالكية المدنية لعام 0202
الهدف االستراتيجي
االستخدام األمثل
للموارد البشرية

الهدف اإلجرائي

 )0تحسيييا البيئيية الوةيلييية لتلبييي
حاجات وتوقعات الموةليا2
 )0تدريب وتطوير الموةليا2

 )3رفييد كييادر المؤسسيية بالكلييا ات
المطلوبة2

 )0إنجييييييييياز العملييييييييييات الماليييييييييية
سلا وخدمات تلبي
والمحاسييييبية واصييييدار التقييييارير
حاجات وتوقعات متلقي
المالييييية الدقيقيييية والشيييياملة فييييي
الخدمة ما حيث
الوقت المناسب2
الجودة والسعر والكمية
والوزا

البرنامج /المشروع

 )0مراجعييية وتعيييديل جمييييا المنهجييييات
والتعليميييييات والنميييييا المسيييييتخدمة
بالموارد البشرية2
 )0اعيداد ومتابعية تنليي خطية التيدريب
لعام  0202بعد اقرارها2
 )0مراجعة الوصف الوةيلي2
 )3مراجعيييييييييية الهيكييييييييييل التنةيمييييييييييي
للمؤسسة2
 )0تحديييييد احتياجييييات المؤسسيييية مييييا
الكوارد البشرية لعام 2 0202
 )0متابعييية الحيييراي اليييوةيلي لميييوةلي
المؤسسة2
 )3تعبئييييييييية الشيييييييييوا ر المخصصييييييييية
للمؤسسييييييية بنسيييييييبة  %022ميييييييا
شوا ر 2 0222
 )0اعيييداد القييييود المحاسيييبية والماليييية
الخاصيية بالمؤسسيية وفقيياا للقييوانيا
واالنةمة والتعليمات 2

 )0احكيييييييام نةيييييييام الرقابييييييية الماليييييييية
والمحاسييبية لالسيوال والمسييتودعات
مييييييييا خييييييييالل ييييييييبط االدخيييييييياالت
والصييروفات مييا والييت المسييتودعات
واالسوال2
 )3إنجييييياز العملييييييات الخاصييييية بقسيييييم
الحسابات العامة بالوقت المحدد2
 )4توجيه المخصصات الماليية لتحقييل
اهداف المؤسسة2
 )5إنجاز العملييات الماليية والمحاسيبية
المتعلقيية بالرواتييب واالجييور واصييدار
التقيييارير الدقيقييية والشييياملة بالوقيييت
المناسب2

-2-

الهدف االست ارتيجي

الهدف اإلجرائي

 )0متابعييييية
االسوال2

البرنامج /المشروع

 )6اعيييييداد وتقيييييديم االقيييييرار ال يييييريبي
بالوقت المحدد 2
 )7تقديم الدراسات والتقارير المالية
 )8مراقبيييية وتييييدقيل كافيييية االتلاقيييييات
الخاصة باالستثمار 2
 )2اصيييدار الشييييكات ومراقبتهيييا وعميييل
القييود الالزمية للصيندول وتسيجيلها
وعمل موازيا تحقل لاليداعات 2
 )02إدارة السيولة النقدية بالمؤسسة2
يييييبط العملييييييات فيييييي  )0المعايرة لالجهزة والمعدات2

 )0اللحص واالختبار للمواد2
 )3متابعة ادا المورديا وتقييم ادائهيم
ما حيث الجودة2
 )4تعقيم المستودعات واالسوال 2
 )3متابعة وتحديد احتياجات متلقي  )0اسييييييييتطالع ا ار المنتلعيييييييييا عييييييييا
خدمات المؤسسة2
الخدمة2
 )0متابعة التقارير الشهرية الواردة ما
االسوال2
 )3متابعة الشكاوي واالقتراحات2
 )4إدارة الخطييييييييييية االسيييييييييييتراتيجية  )0متابعة وتقييم الخطة االستراتيجية2
لالعوام 2 0200- 0222
 )5التييدقيل والتلتيييي علييت جمييييا  )0تيييييدقيل جمييييييا القييييييود والسيييييجالت
المالية2
أنشطة المؤسسة ورفيا التقيارير
حول مدى كلائتها2
 )0تنلييي التييدقيل الييداخلي علييت نةييام
الجييييودة بقسييييوال المؤسسيييية عيييييا
ييييزالب إربييييدب السييييروب بيييييادر وادي
السييييييرب الزرقيييييا األولب العبيييييدليب
رأس العياب مر الحمام2
 )3متابعة اإلج ار ات والق ايا القانونية
ما الجهات المعنية2
 )4التلتيييييي عليييييت جمييييييا االنشيييييطة
اإلداريييييييية والتجاريييييييية والتسيييييييويقية
واالستثمار في االدارة واالسوال2

-3-

الهدف االستراتيجي

الهدف اإلجرائي

البرنامج /المشروع

 )5الجيييرد ومطابقييية االرصيييدة الدفتريييية
ولكافة العهد بالمؤسسة2
 )6تحسييييييييا مسيييييييتوى الخيييييييدمات  )0التييييقميا علييييت موجييييودات وب ييييائا
المؤسسة المنقولة الت االسوال2
المقدمة لمتلقي الخدمة2
 )0تعميم خدمة التراسل االلكتروني فيي
مبنت اإلدارة العامة2
 )3حوسبة اعمال لجاا المشتريات 2
 )4ادخييال نةييام البيييا االلييي /البيياركود
بقسوال المؤسسة الرمثاب اللحييصب
مقدبا /مؤتهب الطليله 2
 )5متابعيية عمييل عقييود صيييانة لالجهييزة
والبرمجيات 2
 )6بط معلومات الكمبيوتر والباركود(
الصيييييييييييييانة واألمييييييييييييا ل نةميييييييييييية
والبرمجيات) واألجهزة2
 )7متابعيييية معلومييييات المييييواد باسييييوال
الباركود2
 )8إنجييييياز تقيييييارير يييييريبة المبيعيييييات
لالسوال التي تعمل بنةام الباركود2
 )2عمل صيانة الآلت الكا اليدوية2
 )02عمييييل صيييييانة ل رفييييف الحائطييييية
والهرمية2
 )00متابعيييييييييية الصيييييييييييانة الخاصيييييييييية
بالموليييييييدات الكهربائيييييييية السييييييييوال
الجبيهييييةب عيييييا ييييزالب المشييييارعب
العقبةب مستودعات خوب إربد2
 )00شييي ار سييييارة تبرييييد حمولييية 7-5
طا2
 )03ش ار سيارة صالوا عدد 2 0
 )04تجهيز وتحديث االسوال القديمة2
 )05صيييييييييانة هنيييييييياجر مسييييييييتودعات
المشيرفة2
 )06ش ار بي أب حمولة  7-5طا2

الهدف االستراتيجي
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الهدف اإلجرائي

البرنامج /المشروع

 )07ش ار سيارة شحا 02طا2
 )08ش ار مولدات كهربائية لالسوال2
 )02شيييييي ار اجهييييييزة تكييييييييف السييييييوال
المؤسسة 2
 )02ش ار عربات تسول2
 )00ش ار االت واجهزة مكتبية2
 )00تيييييييقميا القرطاسييييييييية لمييييييييديريات
واسوال المؤسسة 2
 )03ش ار باص  42راكب عدد 2 0
 )04تركيييب كيياميرات مراقبيية تللزيونييية
السيييييوال المؤسسييييية وربطهيييييا ميييييا
اإلدارة العامة2
 )05شييييي ار اجهيييييزة ومعيييييدات ل اييييييات
اليييدفاع الميييدني لالسيييوال التيييي ييييتم
افتتاحهييييا وتلبييييية طلبييييات االسييييوال
القديمة2
 )06شيييييي ار سيييييييرفر (خييييييادم رئيييييييس)
لمديريييية المسيييتودعات إ يييافة اليييت
شييييي ار األنةمييييية الخاصييييية بتبيييييادل
المعلومات) 2
 )07ش ار اجهزة حاسوب شخصي2
 )08تقميا نةام حماية2Fire Wall
 )02تييييقميا خطييييوط اتصييييال لالسييييوال
المراد ادخال كاميرات المراقبة بها2
 )7التوسا في تقديم الخدمة لمعةم  )0فييتو وتجهيييز اسيوال المؤسسيية فييي
وادي موسييييتب ام القطيييييياب بلعمييييياب
المناطل الج رافية2
قصييييير الحالبييييياتب المري يييييةب عييييييا
البي ييييييا ب منشييييييية بنييييييي حسيييييياب
الجيزةب ام قيسب الهاشميةب حطيياب
شمال شرل إربدب الباعج2
 )8طييرع عطييا ات جميييا الب ييائا  )0اعيييالا وبييييا واسيييتالم نسييي دعيييوة
العطا ما منشق محلي وأجنبيي ميا
المقييييييييررة مييييييييا قبييييييييل لجنيييييييية
المناقصيا 2
المشتريات بنسبة 2 %022
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الهدف االستراتيجي

الهدف اإلجرائي

 )2تنلي ي عمليييات الش ي ار للب ييائا
المحلية واألجنبية 2 %022

 )02إدارة مخزوا الب ائا الموردة
الت المستودعات2

البرنامج /المشروع

 )0فيييت وتلرييييض وملا يييلة العيييروت
المقدمة ما المناقصيا 2
 )3اعيييييالا نتيييييائج العطيييييا ات والبيييييث
االلكتروني للعطا ات2
 )0تنليي عمليييات الشي ار للب ييائا مييا
منشق محلي 2
 )0تنليي عمليييات الشي ار للب ييائا مييا
منشق أجنبي2
 )3متابعة تنلي ق اررات االحالة الخاصة
باالسوال للب يائا ميا منشيق محليي
او اجنبي2
 )0طليييييب وادخيييييال وصيييييرف الب يييييائا
لإلتلاقييييات سيييارية الملعيييول حسيييب
معدالت التخزيا والصرف2
 )0تزويييييد االسييييوال باحتياجاتهييييا مييييا
الب ائا 2
 )3تعبئة المواد السائبة وت ليلها 2
 )4فحييييييص الب ييييييائا المييييييوردة الييييييت
المسييتودعات حسييياا ومطابقتهييا مييا
بنود اإلتلاقية 2
 )0الدراسات التسويقية ورصيد االسيعار
للمواد ال ائية واالستهالكية 2

 )00إجييييي ار الدراسيييييات التسيييييويقية
الالزمييية ل يييماا الوصيييول اليييت
سلا باسعار مناسبة2
 )00المساهمة في خدمية المجتميا  )0عمييل طييرود الخييير لالفيراد والجهييات
الرسيييييمية والشيييييبة الرسيييييمية وبنيييييي
المحلييييي والحليييياة علييييت البيئيييية
اال ية االردني2
بنسيييبة  %02زييييادة عيييا العيييام
الما ي2
 )0تقييييييييديم المسيييييييياعدات للجمعيييييييييات
واال ن يييييييييية والبليييييييييديات والجهيييييييييات
االخرى2
 )3تيييييييدوير(بيا) المخلليييييييات الورقيييييييية
والكرتوا2
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الهدف االستراتيجي

الوعي بنةام الجودة
في المؤسسة تحسا
علت المستوييا
الداخلي والخارجي

إدارة معرفة واتصال
كلؤة وفعالة تسهم في
صناعة الق اررات

ا2ا/ل2خ

الهدف اإلجرائي

البرنامج /المشروع

 )03مراجعة القوانيا والتشريعات )0 2مراجعة قانوا المؤسسة المدنية2
 )0اعيييييييداد نةيييييييام خييييييياص بميييييييوةلي
المؤسسيييية المدنييييية والخييييرو مييييا
مةلة نةام الخدمة المدنية2
 )0تلعييييل نةيييام إدارة الجيييودة فييييي  )0متابعييييييية اإلجيييييييي ار ات والتعليمييييييييات
والنمييييييييا مييييييييا المييييييييديريات ات
المؤسسة 2
العالقة2
 )0عقيييييد دورات تدريبيييييية فيييييي مجيييييال
الجودة2
 )3متابعييية إجييي ار ات التيييدقيل اليييداخلي
والخارجي 2
 )4ادخييييال نةييييام إدارة الجييييودة بواقيييييا
ثالثيييية اسييييوال فييييي السيييينة حسييييب
المواصييلة وهييي الجويييدةب الملييرلب
الزرقا الثاني 2
 )0اب يراز دور المؤسسيية فييي خدميية  )0ت طييية نشيياطات المؤسسيية صييحلياا
ومتابعيييييية االخبييييييار التييييييي تخييييييص
المجتميييييييا كيييييييقداة ميييييييا أدوات
المؤسسة في وسائل االعالم2
المسيييياهمة فييييي تحقيييييل األمييييا
ال ائي وتوعية المواطنيا2
 )0اصيييدار دوريييية خاصييية بالمؤسسييية
بواقا عدد كل شهريا2
 )3اصييدار ونشيير التقرييير السيينوي لعييام
2 0222

