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 9002اإلنجازات المستهدفة لعام 
 

 المديرية :  المديرية اإلدارية
 

 البرامج والمشاريع الهدف االجرائي الهدف االستراتيجي

سلع وخددمات تلبدي جاجدات 
وتوقعات متلقي الخدمدة مد  
جيدددددددد  الجددددددددود  والسددددددددعر 

 0والكمية

تجسدددي  مسدددتوم الخددددمات  
 0المقدمة لمتلقي الخدمة

( عمدددددن  ددددديانة دوريدددددة 1
الكدددددداج الموجدددددددود  آلالت 

 باالسواق
( عمدددددن  ددددديانة دوريدددددة 9

 لألرفف الجائطية والهرمية
( متابعددددة عقددددد ال دددديانة 3

الخدددددددددددددا  بالمولددددددددددددددات 
 الكهربائية

( ال ددددددددددديانة الدوريدددددددددددة 4
 للمولدات الكهربائية

(ال دديانة العامددة لمرافدددق 5
  المؤسسة
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 9002اإلنجازات المستهدفة لعام 
 

 ةالمديرية :  المديرية اإلداري
 

 البرامج والمشاريع الهدف االجرائي الهدف االستراتيجي

تجسدددي  مسدددتوم الخددددمات   
 0المقدمة لمتلقي الخدمة

( انشدا  الججددة تجميدد فددي 1
 سوق العقبة

( بنددا  اندداجر مسددتودعات 9
 خو
( تجهيز وتجدي  االسدواق 3

القديمة واي )سوق الزرقدا  
القدددديمأ واسدددواق المؤسسدددة 
االخدددددددرم التدددددددي تسدددددددتدعي 

  جاجة تجديالها وتطويراا(ال
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 9002اإلنجازات المستهدفة لعام 
 

 المديرية :  المديرية اإلدارية
 

 البرامج والمشاريع الهدف االجرائي الهدف االستراتيجي

تجسدددي  مسدددتوم الخددددمات   
 0المقدمة لمتلقي الخدمة

 30-91( شدددددددرا  بدددددددا  1
 (1راكب عدد )

-5( شراب بك اب جمولة 9
 10ط  عدد 7
  4X4را  سدددديار  ( شدددد3

 (1 الو  عدد )
( شدددرا  مولددددات كهربائيدددة 4

لجسددددواق واددددي: الجويدددددد أ 
 راس العي  

( شددددددرا  اجهددددددز  تكييددددددف 5
 90السددواق المؤسسددة عدددد 

  مكيف
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 9002اإلنجازات المستهدفة لعام 
 

 المديرية :  المديرية اإلدارية
 

 البرامج والمشاريع الهدف االجرائي الهدف االستراتيجي

جسدددي  مسدددتوم الخددددمات ت  
 0المقدمة لمتلقي الخدمة

( شدددددرا  عربدددددات تسدددددوق 6
 (9عدد)
( شددددددددددرا  االت واجهددددددددددز  7

 مكتبية
( التدديمي  علددج موجددودات 8

وبضددائع المؤسسددة المنقولددة 
 الج االسواق

( تدددددددددددديمي  القرطاسددددددددددددية 2
 لمديريات واسواق المؤسسة

( شددددرا  سدددديار   ددددالو   10
  (9عدد )
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 9002ة لعام اإلنجازات المستهدف
 

 المديرية :  المديرية اإلدارية
 

 البرامج والمشاريع الهدف االجرائي الهدف االستراتيجي
سلع وخددمات تلبدي جاجدات 
وتوقعات متلقي الخدمدة مد  
جيدددددددد  الجددددددددود  والسددددددددعر 

 0والكمية

تجسدددي  مسدددتوم الخددددمات  
 0المقدمة لمتلقي الخدمة

( جراسة وجماية االسواق 1
 -التالية واي:

ر وادي السددددددددددير   بيدددددددددداد
الجويدددددددد   راس العدددددددي   

 الجبيهة  السرو
( تركيددب كدداميرات مراقبددة 9

تلفزيونية مع اإلدار  العامة 
السددددواق المؤسسددددة واددددي 

 )معا (
( شددددرا  اجهددددز  ومعدددددات 3

لغايددددددات الدددددددفا  المدددددددني 
لجسواق التي يتم افتتاجهدا 
وتلبيدددددة طلبدددددات االسدددددواق 

  القديمة



 - 6 - 

 9002اإلنجازات المستهدفة لعام 
 المديرية :  المديرية اإلدارية

 البرامج والمشاريع الهدف االجرائي الهدف االستراتيجي
فدي تقدديم الخدمددة  ( التوسدع9 

 لمعظم المناطق الجغرافية
( فددددددتي وتجهيددددددز اسددددددواق 1

المؤسسددة فددي  ددرفا بددالكرك 
ومددددددؤاب بددددددالكرك والسددددددخنة 
بالزرقدددددا  والزرقدددددا  الالددددداني 
بالزرقددددددا  الجديددددددد  و ددددددور 

ة بددداال وار الجنوبيدددة المزرعددد
واالشددددعري بمعددددا  والشددددجر  
بلددددددوا  الرمالددددددا وام القطددددددي  
بددددالمفرق وبيددددري  بالزرقددددا  
وبدددرقج بلدددوا  الكدددور  وكفدددر 
اسدددددددد ) الوسدددددددطية( ب ربدددددددد 
والضددلين والججبددات بالزرقددا  
والرويشددددد بددددالمفرق ومخدددديم 

 جطي  بالزرقا 
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 9002اإلنجازات المستهدفة لعام 
 

 لتسويق واألسواقالمديرية  :  الجود  وا

 البرامج والمشاريع الهدف االجرائي الهدف االستراتيجي

سددلع وخدددمات تلبددي جاجددات 

وتوقعددات متلقددي الخدمددة مدد  

جيددددددددد  الجدددددددددود  والسدددددددددعر 

 0والكمية

( متابعة وتجديدد اجتياجدات 1

 متلقي الخدمة

( اسددددددددددددددددددددددددددددتطج  ارا  1

المنتفعدددددي  عددددد  خددددددمات 

 المؤسسة 

( متابعددددددددددددة التقددددددددددددارير 9

ارد  مددددددد  الشدددددددهرية الدددددددو 

 االسواق

( متابعدددددددددددة الشدددددددددددكاوي 3

  واالقتراجات
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 9002اإلنجازات المستهدفة لعام 
 المديرية  :  الجود  والتسويق واألسواق

 البرامج والمشاريع الهدف االجرائي الهدف االستراتيجي
( متابعددددة ضددددبط العمليددددات 9 

 في االسواق 
( المعددددددددددداير  لألجهدددددددددددز  1

 والمعدات
 لمواد(الفج  واالختبار ل9
( ضبط الخدمات المقدمة 3

 م  المستالمري 
 ( متابعة ادا  االسواق4
( متابعدددة ادا  المددددوردي  5

وتقيددديم ادائهدددم مددد  جيددد  
 الجود 

( تعقددددددديم المسدددددددتودعات 6
 واالسواق

( متابعددة عمليددة السدديطر  7
االلكترونيددة علددج األسددواق 

  م  قبن مديرية التخطيط
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 9002اإلنجازات المستهدفة لعام 
 

 المديرية  :  الجود  والتسويق واألسواق
 

 البرامج والمشاريع الهدف االجرائي الهدف االستراتيجي

(إجرا  الدراسدات التسدويقية  3 
الجزمة لضما  الو ون الدج 

 سلع باسعار مناسبة

( الدراسدددددات التسدددددويقية 1 
ور ددددددد االسددددددعار للمددددددواد 

 الغذائية والستهجكية
( زيدداد  المبيعددات بنسددبة 9
% عددد  مبيعدددات العدددام 10

9008 
  ( تسويق البضائع الراكد 3
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 9002اإلنجازات المستهدفة لعام 
 

 المديرية :  تكنولوجيا المعلومات
 

 البرامج والمشاريع الهدف االجرائي الهدف االستراتيجي

سلع وخدمات تلبدي جاجدات  
وتوقعدات متلقدي الخدمدة مدد  
جيدددددددد  الجددددددددود  والسددددددددعر 

 0والكمية

الخدددمات  تجسددي  مسددتوم 
 0المقدمة لمتلقي الخدمة

( جوسدددددبة اعمدددددان قسدددددم 1
الرقابددددددة الماليددددددة بمديريددددددة 

 التفتيج والرقابة الداخلية
( تفعيددددددن نظددددددام اللددددددوازم 9

التطبيقددددددي فددددددي المديريددددددة 
 االدارية

( تفعيدددن نظدددام العطدددا ات 3
  التطبيقي االلي
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 9002اإلنجازات المستهدفة لعام 
 

 وماتالمديرية :  تكنولوجيا المعل
 

 البرامج والمشاريع الهدف االجرائي الهدف االستراتيجي
سلع وخدمات تلبدي جاجدات  

وتوقعدات متلقدي الخدمدة مدد  
جيدددددددد  الجددددددددود  والسددددددددعر 

 0والكمية

تجسددي  مسددتوم الخدددمات  
 0المقدمة لمتلقي الخدمة

( تطددوير شاشددات وتقددارير 4
دار   مديريددددددددددة التطددددددددددوير وا 
المددددددوارد البشددددددرية وضددددددبط 

 ي معلومات الموظف
( إعددددددداد  ايكلدددددددة نظدددددددام 5

ال دددددججيات لتجديدددددد  ليدددددة 
 االطج  علج البيانات
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 9002اإلنجازات المستهدفة لعام 
 المديرية :  تكنولوجيا المعلومات

 البرامج والمشاريع الهدف االجرائي الهدف االستراتيجي
سلع وخدمات تلبدي جاجدات  

وتوقعدات متلقدي الخدمدة مدد  
جيدددددددد  الجددددددددود  والسددددددددعر 

 0كميةوال

تجسددي  مسددتوم الخدددمات  
 0المقدمة لمتلقي الخدمة

( تفعيدددددن نظدددددام االرشدددددفة 6
االلكترونيددددة فددددي كددددن مدددد  
الديوا أ المديريدة التجاريدةأ 
المديريددددة الماليددددةأ مديريددددة 
دار  المددددددددددوارد  التطددددددددددوير وا 
البشريةأ قسم توكيد الجدود  
وجائز  الملك عبددا  الالداني 
ابددد  الجسدددي  لتميدددز االدا  

 الشفافية الجكومي و 
( ادخدددددددان خدمدددددددة البددددددد  7

االلكترونددي للعطددا ات عبددر 
  الموقع االلكتروني
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 9002اإلنجازات المستهدفة لعام 
 

 المديرية :  تكنولوجيا المعلومات

 البرامج والمشاريع الهدف االجرائي الهدف االستراتيجي
سلع وخدمات تلبدي جاجدات  

وتوقعدات متلقدي الخدمدة مدد  
 جيدددددددد  الجددددددددود  والسددددددددعر

 0والكمية

تجسددي  مسددتوم الخدددمات  
 0المقدمة لمتلقي الخدمة

( جوسددددبة اعمددددان لجددددا  8
المشدتريات المجليدةا اللدوازم 
والعطددددددددددددا ات ا اللددددددددددددوازم 

 واالشغان الجكومية
( تطددددددددددددددوير شاشددددددددددددددات 2

الم ددددددددددددداريف اإلداريدددددددددددددة 
 والعمومية

( اعددددددددداد الدراسددددددددات 10
إلمكانيددددددة انشددددددا  نظددددددام 
لضددددددبط الجددددددود أ نظددددددام 

   لمديرية التخطيط
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 9002اإلنجازات المستهدفة لعام 
 

 المديرية :  تكنولوجيا المعلومات

 البرامج والمشاريع الهدف االجرائي الهدف االستراتيجي

سلع وخدمات تلبدي جاجدات  
وتوقعات متلقدي الخدمدة مد  
جيدددددددد  الجددددددددود  والسددددددددعر 

 0والكمية

تجسددي  مسددتوم الخدددمات  
 0المقدمة لمتلقي الخدمة

سات إلعاد  ( اعداد درا11
اندسددة العمليددات فددي كددن 
مددددد  المديريدددددة التجاريدددددة 

 والمستودعات
( اعددددددددددداد شاشددددددددددات 19

بالتقدددددددددددددارير الخا دددددددددددددة 
بالدراسددددات ال ددددادر  عدددد  
مديريددة الجددود  والتسددويق 

   واالسواق
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 9002اإلنجازات المستهدفة لعام 
 

 المديرية :  تكنولوجيا المعلومات

 لبرامج والمشاريعا الهدف االجرائي الهدف االستراتيجي
سلع وخدمات تلبدي جاجدات  

وتوقعات متلقدي الخدمدة مد  
جيدددددددد  الجددددددددود  والسددددددددعر 

 0والكمية

تجسددي  مسددتوم الخدددمات  
 0المقدمة لمتلقي الخدمة

( اعداد  ليدات للتددقيق 13
 علج فواتير المشتريات 

( ادخددددان نظددددام البيددددع 14
اآللددي ا البدداركود باسددواق 
المؤسسددددة الرمالدددداأ مددددر  

 عجلو أ ميدباالجمامأ 
( توجيد نظدام البداركود 15

باسددددواق الزرقددددا  االولددددج 
 والجويد 

( تفعين نظام االر دد  16
االليددددة باسددددواق العبدددددلي 

   وعي   زان
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 9002اإلنجازات المستهدفة لعام 
 

 المديرية :  تكنولوجيا المعلومات

 البرامج والمشاريع الهدف االجرائي الهدف االستراتيجي

ات تلبدي جاجدات سلع وخدم 
وتوقعات متلقدي الخدمدة مد  
جيدددددددد  الجددددددددود  والسددددددددعر 

 0والكمية

تجسددي  مسددتوم الخدددمات  
 0المقدمة لمتلقي الخدمة

( تدددددددددددديمي  اجهددددددددددددز  17
الباركود السدواق الطفيلدةأ 

 الكركأ الفجي 
( اسددددددتكمان جوسددددددبة 18

الجسددددددددددابات الختاميددددددددددة            
) الميزانيدددددددددة العموميدددددددددة 
واسددددددددتخرا  الكشددددددددوفات 

ارير الماليددددددددددددددة والتقدددددددددددددد
   والمطابقة اآللية واليدوية(
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 9002اإلنجازات المستهدفة لعام 
 المديرية :  تكنولوجيا المعلومات

 البرامج والمشاريع الهدف االجرائي الهدف االستراتيجي
سلع وخدمات تلبدي جاجدات  

وتوقعات متلقدي الخدمدة مد  
جيدددددددد  الجددددددددود  والسددددددددعر 

 0والكمية

تجسددي  مسددتوم الخدددمات  
 0المقدمة لمتلقي الخدمة

( ضدددددددددبط معلومدددددددددات 12
الكمبيددددددددددوتر والبدددددددددداركود         

) ال دددددددددددديانة واألمدددددددددددد  
لألنظمددددددة والبرمجيددددددات ( 

 واالجهز 
(متابعددددددددة معلومددددددددات 90

 المواد باسواق الباركود
( اسددددددتكمان جوسددددددبة 91

وتفعيدددددن بطاقدددددات الدددددذمم 
الخا ددددددددة بالمشددددددددتريات 

   يةوالمطابقة االلية واليدو 
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 9002اإلنجازات المستهدفة لعام 
 

 المديرية :  تكنولوجيا المعلومات
 

 البرامج والمشاريع الهدف االجرائي الهدف االستراتيجي

سلع وخدمات تلبدي جاجدات  
وتوقعات متلقدي الخدمدة مد  
جيدددددددد  الجددددددددود  والسددددددددعر 

 0والكمية

تجسددي  مسددتوم الخدددمات  
 0المقدمة لمتلقي الخدمة

متابعة عمن (  يانة و 99
االنظمة التطبيقية العاملة 

 والمفعلة بالمديريات
( إنجاز تقارير ضريبة 93

المبيعدددددات فدددددي االسدددددواق 
   التي تعمن بنظام الباركود
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 9002اإلنجازات المستهدفة لعام 
 المديرية:  التفتيج والرقابة الداخلية

 البرامج والمشاريع الهدف االجرائي الهدف االستراتيجي
ع وخدددمات تلبددي جاجددات سددل

وتوقعدددات الزبدددائ  مددد  جيددد  
 0الجود  والسعر والكمية

( التددددقيق والتفتددديج علدددج 1
جميددددددع انشددددددطة المؤسسددددددة 
ورفددددع التقددددارير جددددون مدددددم 

 0كفا تها

( تنفيذ التدقيق والتفتيج 1
المددددددالي واإلداري واعمددددددان 

  0الجرد
 
( تنفيددذ التدددقيق الددداخلي 9

علدج نظدام الجدود  بيسدواق 
ي   زانأ إربدأ المؤسسة ع

السروأ بيادر وادي السيرأ 
 0الزرقا  األولج

(متابعدددددددددددة االجدددددددددددرا ات 3
والقضدددددايا القانونيدددددة مدددددع 

  الجهات المعنية
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 9002اإلنجازات المستهدفة لعام 
 

 المديرية :  التخطيط والمتابعة والتقييم 

 البرامج والمشاريع الهدف االجرائي الهدف االستراتيجي
ي جاجدات سلع وخددمات تلبد

وتوقعددات الزبددائ  مدد  جيدد  
 0الجود  والسعر والكمية

إدار  الخطدددددددة االسدددددددتراتيجية  
 0 9011 – 9002لجعوام 

( اعددددددددددددددداد الخطددددددددددددددة 1
االسددددددددتراتيجية لجعددددددددوام 

9002 -9011  
 
( متابعددة وتقيدديم الخطددة 9

 االستراتيجية
( متابعدددددددددة متطلبدددددددددات 3

معيدددددار القيددددداد  وتطدددددوير 
  المنهجيات وتجديالها
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 9002ازات المستهدفة لعام اإلنج
 
 

 المديرية :  التخطيط والمتابعة والتقييم 
 البرامج والمشاريع الهدف االجرائي الهدف االستراتيجي

الدددوعي بنظدددام الجدددود  فدددي 
المؤسسددددددة تجسدددددد  علددددددج 
المسدددددددددددددتويي  الدددددددددددددداخلي 

 والخارجي

(تفعيددددن نظددددام إدار  الجددددود  9
 0في المؤسسة 

( متابعدددددددددة اإلجدددددددددرا ات 1
النمدددداذ  مددددع والتعليمددددات و 

 المديريات ذات العجقة
( عقد دورات تدريبية فدي 9

 مجان الجود 
( متابعدددددددددددة إجددددددددددددرا ات 3

التدقيق الدداخلي والخدارجي 
وتجديددددددد شددددددهاد  االيددددددزو         

9002 - 9011 
( ادخددددددددددان نظددددددددددام إدار  4

اسواق فدي  3الجود  بواقع 
السددددددنة جسددددددب موا ددددددفة 

 9000ا2001االيزو 
ر ( متابعددة متطلبددات معيددا5

العمليدددددددددددددات وتجدددددددددددددديالها 
  وتطويراا
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 9002اإلنجازات المستهدفة لعام 

  
 ا مديرية تكنولوجيا المعلومات المديرية :  التخطيط والمتابعة والتقييم 

 البرامج والمشاريع الهدف االجرائي الهدف االستراتيجي
إدار  معرفددددة وات ددددان كفددددؤ  
وفعالددة وتسددهم فددي  ددناعة 

 القرارات

مؤسسددددة فددددي (ابددددراز دور ال1
خدمددددة المجتمددددع كدددديدا  مدددد  
ادوات الجكومة في المسداامة 

 0في تجقيق األم  الغذائي
زيدداد  نشددر  الددوعي بدد دار   (9

المعرفددة لدددم جميددع العدداملي  
فدددددددي المؤسسدددددددة وج دددددددراا 

 وتواليقها

( تغطيددددددددددددددة نشدددددددددددددداطات 1
المؤسسددة  ددجفيات ومتابعددة 
األخبدددددددددار التدددددددددي تخددددددددد  
المؤسسة في وسائن االعجم 

 المختلفة
 دددددار دوريددددة خا ددددة ( ا1

بالمؤسسددددددددة اإلسددددددددتهجكية 
 المدنية 

( ا دددددار ونشددددر التقريددددر 9
 السنوي

( تعمددددديم خدمدددددة التراسدددددن 3
االلكتروندددي لتشدددمن رؤسدددا  
االقسدددددددددددام بمبندددددددددددج االدار  

 0العامة
( ج دددر وتواليدددق المعرفدددة 4

ال دددريجة والضدددمنية ونشدددر 
  0المعرفة
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 9002اإلنجازات المستهدفة لعام 
 
 

 مستودعات المديرية : ال
 البرامج والمشاريع الهدف االجرائي الهدف االستراتيجي

سددلع وخدددمات تلبددي جاجددات 
وتوقعات متلقدي الخدمدة مد  
 جي  الجود  والسعر والكمية

(إدار  مخددددددزو  البضددددددائع 1
  0المورد  إلج المستودعات

( طلددددب وادخددددان البضددددائع 1
لإلتفاقيدددات سدددارية المفعدددون 
جسددددددب معدددددددالت التخددددددزي  

 وال رف
( تزويدددددددددددددددد االسدددددددددددددددواق 9

 باجتياجاتها م  البضائع
( تعبئدددددة المدددددواد السدددددائبة 3

 وتغليفها
( فجدد  البضددائع المددورد  4

إلدددددج المسدددددتودعات جسددددديات 
 ومطابقتها مع بنود اإلتفاقية

( اسددددتجم وتسددددليم البريددددد 5
  لجسواق واإلدار  العامة
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 9002اإلنجازات المستهدفة لعام 
 

 المديرية :  العطا ات 
 

 البرامج والمشاريع الهدف االجرائي لهدف االستراتيجيا

سددلع وخدددمات تلبددي جاجددات 
وتوقعددات متلقددي الخدمددة مدد  
 جي  الجود  والسعر والكمية

فدددي خدمدددة  (المسددداامة1
المجتمع المجلدي والجفداظ 

% 10علددج البيئددة بنسددبة 
 زياد  ع  العام الماضي

( عمددددددن طددددددرود الخيددددددر 1
لجفدددراد والجهدددات الرسدددمية 

الرسددددددمية وبنددددددك  والشددددددبة
 اال ذية االردني

 
( تقدددددددددديم المسددددددددداعدات 9

للجمعيدددددددددددددات واالنديدددددددددددددة 
  والبلديات والجهات االخرم
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 البرامج والمشاريع الهدف االجرائي الهدف االستراتيجي

طددددرا عطددددا ات جميددددع (9 
البضددائع المقددرر  مدد  قبددن 
لجندددة المشدددتريات بنسدددبة 

100 %0 

بيع واستجم نسخ اعج  و ( 1
ا  م  منشي مجلدي دعو  العط

 واجنبي الج المناق ي 
 
( تفريغ ومفاضدلة العدرو  9

 المقدمة م  المناق ي 
( اعدددج  نتدددائج العطددددا ات 3

 والب  االلكتروني للعطا ات
( وضددع خطددة الشددرا  لعددام 4

9002  
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 9002اإلنجازات المستهدفة لعام 
 

 المديرية :  التجارية 
 

 البرامج والمشاريع جرائيالهدف اال الهدف االستراتيجي

سلع وخددمات تلبدي جاجدات 
وتوقعات متلقي الخدمة مد  
جيدددددددد  الجددددددددود  والسددددددددعر 

 0والكمية

( تنفيددددذ عمليددددات الشددددرا  1
للبضددائع المجليددة واألجنبيددة 

 0% 100بنسبة  

( تنفيدددددذ عمليدددددات الشدددددرا  1
 للبضائع م  منشي مجلي

 
( تنفيدددددذ عمليدددددات الشدددددرا  9

 للبضائع م  منشي اجنبي
متابعدددددددة تنفيدددددددذ قدددددددرارات ( 3

اإلجالددددة الخا ددددة باالسددددواق 
للبضددائع مدد  منشددي مجلددي او 

  اجنبي
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 9002اإلنجازات المستهدفة لعام 
 

دار  الموارد البشرية   المديرية : التطوير وا 
 

 البرامج والمشاريع الهدف االجرائي الهدف االستراتيجي

االسدددتخدام االمالدددن للمدددوارد 
 0البشرية في المؤسسة

سددي  البيئددة الوظيفيددة (تج1
لتلبدددددي جاجدددددات وتوقعدددددات 

 الموظفي  

( مراجعددددددددة وتعدددددددددين جميددددددددع 1
المنهجيددات والتعليمددات والنمدداذ  

 المستخدمة بالموارد البشرية
 

( تددددددددددددددريب وتطدددددددددددددوير 9 
 الموظفي  

( اعددداد خطددة التدددريب لعددام 1
 وتنفيذاا 9002

 ( مراجعة الو ف الوظيفي 9
( مراجعدددة الهيكدددن التنظيمدددي 3

  سةللمؤس
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 9002اإلنجازات المستهدفة لعام 
 

دار  الموارد البشرية   المديرية : التطوير وا 
 

 البرامج والمشاريع الهدف االجرائي الهدف االستراتيجي

(فدددددددد كدددددددادر المؤسسدددددددة 3 
 بالكفا ات المطلوبة

( تجديد اجتياجدات المؤسسدة 1
 م  الكوادر البشرية

( اعددداد خطددة التوظيددف لعددام 9
9002 

بئدددددددة شدددددددوا ر جددددددددون ( تع3
  9008التشكيجت 
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 9002اإلنجازات المستهدفة لعام 
 

 المديرية :  المالية

 البرامج والمشاريع الهدف االجرائي الهدف االستراتيجي

سلع وخدمات تلبي جاجدات 
وتوقعدات الزبددائ  مدد  جيدد  

 0الجود  والسعر والكمية

( انجداز العمليدات الماليدة 1
والمجاسدددددددددددبية وا ددددددددددددار 

رير الماليددددة الدقيقددددة التقددددا
والشددددددداملة وفدددددددي الوقدددددددت 

 0المناسب 

( إنجددداز العمليدددات الخا دددة 1
بقسدددددددم الجسدددددددابات العامدددددددة 

 بالوقت المجدد
 
( اعدددداد القيدددود المجاسدددبية 9

والماليددة الخا ددة بالمؤسسددة 
وفقددددددات للقددددددواني  واألنظمددددددة 

 والتعليمات
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 9002اإلنجازات المستهدفة لعام 
 

 المديرية :  المالية

 البرامج والمشاريع الهدف االجرائي هدف االستراتيجيال

( اجكام نظدام الرقابدة الماليدة 1  
والمجاسدددددددددددددددبية لألسدددددددددددددددواق 
والمستودعات م  خدجن ضدبط 
االدخددددداالت وال دددددروفات مددددد  

لج المستودعات واألسواق  وا 
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 9002اإلنجازات المستهدفة لعام 
 

 المديرية :  المالية

 البرامج والمشاريع جرائيالهدف اال الهدف االستراتيجي

( توجيه المخ  ات الماليدة 1  
 لتجقيق ااداف المؤسسة

 
( إنجددددداز العمليدددددات الماليدددددة 9

والمجاسددبية المتعلقددة بالرواتددب 
واالجددددددور وا دددددددار التقددددددارير 
الدقيقدددددددة والشددددددداملة بالوقدددددددت 

  المناسب
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 9002اإلنجازات المستهدفة لعام 
 المديرية :  المالية

 البرامج والمشاريع الهدف االجرائي يجيالهدف االسترات
( اعدددددددداد وتقدددددددديم االقدددددددرار 6  

 الضريبي بالوقت المجدد  
 
( تقدددديم التقدددارير والدراسدددات 7

 المالية بالوقت المجدد
 
( مراقبددددددددة وتدددددددددقيق كافددددددددة 8

 اإلتفاقيات الخا ة باالستالمار
( ا دار الشيكات ومراقبتها 2

وعمدددددددددن القيدددددددددود الجزمدددددددددة 
ا وعمدددن لل دددندوق وتسدددجيله

 موازي  تجقق لإليداعات
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 9002اإلنجازات المستهدفة لعام 
 المديرية :  المالية

 البرامج والمشاريع الهدف االجرائي الهدف االستراتيجي

( متابعددددة متطلبددددات المعيددددار 10  
المدددددددالي وتطدددددددوير المنهجيدددددددات 

 وتجديالها
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