
 8002ام ـــاالنجازات المستهدفة لع
 مؤشرات االداء البرامج المشاريع الهدف اإلجرائي  االستراتيجيات االهداف االستراتيجية

وخدمات تلبي حاجات وتوقعات  سلع
متلقي الخدمة من حيث الجودة 

 والسعر والكمية

زيادة طاقة التوريد لدى 
سوقا"  61المستودعات لتصل الى 

اسواق  60-9يوميا" بدال" من 
 حاليا"

 4   طن عدد 7-5شراء سيارة شحن  -
. 

 بناء وتجهيز هنجر في المستودعات. -
صيانة مستودعات المشيرفة  مستودع  -

 اللوازم
 طن 67-65شراء سيارة شحن حمولة  -

شــــــراء ســــــيارات الشــــــحن باالعــــــداد  -
 0المطلوبة

 0االنتهاء من بناء الهنجر -

تحسين مستوى الخدمات المقدمة  
 واق وموظفي المؤسسةلمرتادي االس

) اربد +  8شراء مولد كهربائي عـدد  -
 العقبة (

 شراء اجهزة تكييف . -
 
 شراء عربات تسوق . -
 
المؤسسة   تأمين وسائط نقل لموظفي  -

. 
 
التأمين على موجودات وبضائع  -

 المؤسسة المنقولة الى االسواق .
تأمين القرطاسية لمديريات واسواق  -

 المؤسسة .
لترقيم السلعي تجهيز وادخال نظام ا -

باركود باربعة اسواق  –باالعمدة 
 مادبا/ عجلون / الرمثا / الكرك .

حوسبة بطاقات الذمم الخاصة  -
 بالمشتريات

 حوسبة المصاريف االدارية . -
 حوسبة الحسابات الختامية -

) الميزانية العمومية ( واستخراج الكشوفات 
 والتقارير التي تخص المديرية المالية

صدة باسواق الباركود تفعيل نظام االر  -
 لسوق عين غزال

شــراء المولــدات الكهربائيــة وتشــ يلها  -
 0بالموعد المحدد

شـــــراء اجهـــــزة التكييـــــف وتشـــــ يلها  -
 0وتركيبها باالماكن المحددة

شراء عربات التسوق وتوزيعهـا علـى  -
 0االسواق

عدد عربات التسوق التـي تـم شـراؤها  -
 0نسبة الى العربات المطلوبة

ــع  - ــأمين االنتهــاء مــن توقي ــة الت إتفاقي
 0على موجودات المؤسسة

 
 
ـــــــا   - ـــــــاركود باســـــــواق مأدب البيـــــــع بالب

 0عجلون  الرمثا  الكرك
 
 
 
صــدور بطاقــة الــذمم الخاصــة بــالمورد  -

 0آليا"
صــــدور الميزانيــــة العموميــــة والتقــــارير -

والكشـــوفات محوســـبة مـــن خـــ ل جهـــاز 
 0الحاسوب

 0جرد عهدة سوق عين غزال آليا" -
 ال باسلوب العينةجرد سوق عين غز  -
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 مؤشرات االداء البرامج المشاريع الهدف اإلجرائي  االستراتيجيات االهداف االستراتيجية

وخدمات تلبي حاجات وتوقعات  سلع
متلقي الخدمة من حيث الجودة 

 والسعر والكمية
تحسين مستوى خدمات التسوق 
المقدمة لمرتادي االسواق وموظفي 

 المؤسسة 
 لكمبيوتر ضبط معلومات ا -
 
انجـــاز تقـــارير ضـــريبة المبيعـــات فـــي  -

 االسواق التي تعمل بنظام الباركود 
ــــــة معلومــــــات المــــــواد باســــــواق  - متابع

 الباركود 
ــات التموينيــة بل ــة  - ــل نظــام البطاق تفعي

االوراكـل وربطـم مــع انظمـة المعلومــات 
 االدارية االخرى 

ابـــرام كافـــة عقـــود الصـــيانة الخاصـــة  -
 0بالحاسوب بالوقت المحدد

استخراج تقارير الضريبة العامة على  -
 0المبيعات بالوقت المحدد

عــدد المــواد التــي تــم تعريفهــا مقارنــة  -
 0مع عدد المواد المسعرة 

تش يل نظام البطاقات التموينيـة بل ـة  -
 0االوراكل

التوسع في تقديم الخدمة لمعظم  
 المناطق الج رافية 

 0استكمال بناء سوق الزرقاء الجديد -
  
ـــدفاع  شـــراء اجهـــزة - ومعـــدات ل ايـــات ال

 المدني 
 
 انشاء اسواق جديدة وتجهيزها  -
وشـــراء  8شـــراء ســـيارة صـــالون عـــدد  -

  6راكب عدد  81باص 

ـــــــد  - اســـــــت م ســـــــوق الزرقـــــــاء الجدي
 0وافتتاحية ومباشرة البيع بم

 
 
 
عـــــدد االســـــواق الجديـــــدة التـــــي تـــــم  -

افتتاحهــا وتجهيزهــا مقارنــة مــع عــدد 
 0االسواق المخطط لها

 
الصـــــالون بالموعـــــد  شـــــراء  ســـــيارة -

 0المحدد
 0شراء الباص بالموعد المحدد -

توفير االمن والحماية والمراقبة  
 التلفزيونية باسواق المؤسسة 

ــة وهــي  - ــة االســواق التالي حراســة وحماي
البيــــــادر  الجويــــــدة   ر   العــــــين   -:

الجبيهـــــة   الســـــرو ودراســـــة امكانيـــــة 
 اضافة اسواق عمان + المستودعات 

لحراســـــة ل ســـــواق توقيـــــع إتفاقيـــــة ا -
ـــع المتعهـــد المحـــال  المشـــار إليهـــا م

 0عليم العطاء
تجهيز وتحديث االسواق القديمة وهي   - تجهيز وتحديث مرافق المؤسسة  

 العقبة   مرج الحمام 
االنتهاء من تجهيز وتحديث االسواق  -

ــذكورة وهــي مــرج الحمــام والعقبــة  الم
 0بالموعد المحدد

الت زيادة كفاءة وديمومة صيانة اال 
واالجهزة في مستودعات واسواق 

 المؤسسة 
عمل صيانة دورية الالت الكاش  -

 باالسواق 
عمل صيانة دورية ل رفف الحائطية  -

 والهرمية 
 
متابعة عقد الصيانة الخاص بالمولدات  -

 الكهربائية 
 الصيانة الدورية للمولدات الكهربائية  -
 الصيانة العامة لمرافق المؤسسة . -

ــ - ي تــم اصــ حها عــدد االت الكــاش الت
 نسبة الى عدد االت الكاش المعطلة

نســبة المبــالت التــي تــم توفيرهــا علــى  -
المؤسســـــة نتيجـــــة القيـــــام باعمـــــال 

 الصيانة الالت الكاش
ــــــة  - ــــــار ل رفــــــف الحائطي عــــــدد االمت

 0والهرمية التي تم اص حها
نســــبة الرضــــا مــــن اعمــــال الصــــيانة  -

الالت الكـــــاش واالرفــــــف والمولــــــدات 
 الكهربائية
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 مؤشرات االداء البرامج المشاريع الهدف اإلجرائي  االستراتيجيات الهداف االستراتيجيةا
وخدمات تلبي حاجات وتوقعات  سلع

متلقي الخدمة من حيث الجودة 
 والسعر والكمية

متابعة وتحديد احتياجات متلقي 
 الخدمة 

استط ع اراء المنتفعين عن خدمات  -
 المؤسسة 

الواردة من متابعة التقارير الشهرية  -
 االسواق

 متابعة الشكاوي واالقتراحات  -

نسبة رضا المواطنين المستفيدين من  -
 0خدمات المؤسسة

 
 
عـــدد الشـــكاوي واالقتراحـــات المقدمـــة  -

 0من المواطنين
نســبة الشــكاوي واالقتراحــات ل عــوام  -

 0السابقة
 0عدد الشكاوي التي تم اغ قها -

 ل جهزة والمعدات  المعايرة - متابعة ضبط العمليات في االسواق  
 الفحص واالختبار للمواد  -
 ضبط الخدمات المقدمة من المستثمرين  -
 متابعة اداء االسواق  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
متابعة اداء الموردين وتقييم ادائهم  -

 من حيث الجودة 
 تعقيم المستودعات واالسواق   -

 0عدد االجهزة التي تم معايرتها -
عــدد العينــات والفحوصــات المخبريــة  -

ســــــــلة لمؤسســــــــة المواصــــــــفات المر 
 والمقايي 

عــدد العينــات والفحوصــات المخبريــة  -
مؤسســــة العامــــة لل ــــذاء للالمرســــلة 
 0والدواء

عــــــــدد العينــــــــات غيــــــــر الصــــــــالحة  -
 ل سته ك البشري

عدد العينات غير المطابقة للمواصفة  -
 القياسية االردنية

قيمـــــة االســـــتثمار للقطـــــاع الخـــــاص  -
ســـــــاحات مباللوحــــــات االع نيـــــــة وال

 0رةالمؤج
 0نتائج تقييم الموردين والمستثمرين -
ــــــــيم ل ســــــــواق  - عــــــــدد مــــــــرات التعق

 0والمستودعات
اجراء الدراسات التسويقية ال زمة  

لضمان الوصول الى سلع بأسعار 
 مناسبة

الدراسات التسويقية ورصد االسعار   -
 للمواد ال ذائية واالسته كية  

التقنيات االحصائية والدراسات  -
 التسويقية 

% عن 10المبيعات بنسبة زيادة  -
  8007مبيعات العام 

 تسويق البضائع الراكدة  -

حجـــــم مبيعـــــات المؤسســـــة مقارنـــــة  -
 0بالسنوات السابقة

نسبة البضاعة الراكـدة الـى المخـزون  -
 0السلعي

نســـبة انخفـــار اســـعار المـــواد فـــي  -
المؤسسة عن اسعار السـلع المماثلـة 

 0بالسوق المحلي
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 مؤشرات االداء البرامج المشاريع اإلجرائي  االستراتيجيات الهدف االهداف االستراتيجية

التدقيق والتفتيش على جميع  
انشطة المؤسسة ورفع التقارير 

 حول مدى كفاءتها 
تنفيــــــذ التـــــــدقيق والتفتـــــــيش المـــــــالي  -

 واالداري واعمال الجرد 
ــــى نظــــام  - ــــداخلي عل ــــدقيق ال ــــذ الت تنفي

الجودة بأسواق المؤسسة عـين غـزال   
  6رو   البيادر   الزرقاء اربد   الس

متابعـــة االجـــراءات والقضـــايا القانونيـــة  -
 مع الجهات المعنية 

عدد العهد المجرودة نسبة الـى العـدد  -
 0الكلي للعهد

نســبة قيمــة المــواد المتلفــة الــى قيمــة  -
 0المبيعات االجمالية

 0عدد الكشوفات المدققة -
عدد االسواق التي تم التفتيش عليهـا  -

مخطــط للتفتــيش الــى عــدد االســواق ال
 0عليها

 0عدد حاالت عدم المطابقة -
 0عدد الكفاالت المفرج عنها -
نســـبة االخطـــاء المكتشـــفة الـــى عـــدد  -

 0المعام ت والمستندات المدققة
نســـبة عـــدد االســـواق المـــدقق عليهـــا  -

 0الى االسواق المخطط لزيارتها
عــــدد  اإلجــــراءات وتعليمــــات العمــــل  -

المـــدقق عليهـــا الـــى عـــدد اإلجـــراءات 
 0للتدقيق عليها المخطط

وخدمات تلبي حاجات وتوقعات  سلع
 المنتفعين من خدمات المؤسسة 

المساهمة في اعداد الخطة ووضع 
االستراتيجية للمؤسسة ل عوام 

8009-8066 
تطبيق منهجية اعداد الخطة  -

 االستراتيجية 
اعــداد الخطــة االســتراتيجية للمؤسســة  -

 0 8066-8009ل عوام 
لخطة االستراتيجية متابعة وتقييم ا 

 8002-8001ل عوام 
متابعة البرامج واالنشطة الخاصة  -

 بالمديريات 
اعداد تقرير اإلنجاز والمتابعة والتقيـيم  -

للخطـــة االســـتراتجيية للنصـــف ا ول مـــن 
 0وفي نهاية العام 8002عام 

ادارة مخزون البضائع الموردة الى  
 المستودعات

ع متابعة طلب وادخال وصرف البضائ -
 الى االسواق 

 نقل البضائع الى اسواق المؤسسة -
 
 
 
 بئة المواد السائبة وت ليفها تع  -
 
 التحقق من جودة البضائع الموردة  -
 متابعة تخزين البضائع بالمستودعات  -
 زيادة الطاقة التخزينية للمستودعات  -
نقل البريد الخاص باالسواق  -

 والمستودعات  

قيمــة البضــاعة المــوردة مقارنــة مــع  -
 0ف  الفترة ن

روفة مقارنة مـع صقيمة البضاعة الم -
 0نف  الفترة

ــأة مقارنــة  - قيمــة المــواد الســائبة المعب
 مع نف  الفترة

ـــــــن المســـــــاحة  - ـــــــزين م نســـــــبة التخ
 المخصصة للتخزين

 0قيمة البضاعة المخزنة -
ــــدها  - ــــتم تزوي ــــي ي عــــدد االســــواق الت

بالبضائع يوميـا" مقارنـة مـع المخطـط 
 0لم

مخالفتهــا نســبة البضــائع المرفوضــة ل -
ود اإلتفاقيــات والمواصــفات مقارنــة بنــ

 0مع السنوات السابقة
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 مؤشرات االداء البرامج المشاريع الهدف اإلجرائي  االستراتيجيات االهداف االستراتيجية
طرح عطاءات جميع البضائع  

المقررة من قبل لجنة المشتريات 
 % 600بنسبة 

سخ دعوة العطاء من بيع واست م ن -
 منشاء محلي واجنبي الى المناقصين 

تفريت ومفاضلة العرور المقدمة من  -
 المناقضين 

 اع ن نتائج العطاءات  -

عــدد العطــاءات المحالــة مقارنــة مــع  -
 0العطاءات المطروحة

عدد العطـاءات المسـتملة مقارنـة مـع  -
 0جرد العطاءات المباعة

عدد العطاءات المنسب بها من لجنـة  -
زون مقارنـة مــع عـدد العطــاءات المخـ

 0المحالة
تنفيذ عمليات الشراء للبضائع  

 % 600المحلية واالجنبية بنسبة 
تنفيذ عمليات الشراء للبضائع من  -

 منشاء محلي 
 
تنفيذ عمليات الشراء للبضائع من  -

 منشاء اجنبي 
متابعة تنفيذ قرارات االحالة الخاصة  -

باالسواق للبضائع من منشاء محلي 
 بي او اجن

ــــــي تتعامــــــل بهــــــا  - عــــــدد المــــــواد الت
 0المؤسسة مقارنة بالسنوات السابقة

قيمــة عقــود الشــراء المحليــة مقارنــة  -
 0مع عقود الشراء االجنبية 

قيمـة عقــود الشــراء مقارنـة مــع نفــ   -
 الفترة

عــدد اإلتفاقيــات المبرمــة مقارنــة مــع  -
 0نف  الفترة 

عــــدد اإلتفاقيــــات المحليــــة المبرمــــة  -
 0ت االجنبية مقارنة مع االتفاقيا

عــــدد اإلتفاقيــــات المبرمــــة المحليــــة  -
ـــــع العطـــــاءات  ـــــة م ـــــة مقارن واالجنبي

 0المصادق عليها من مجل  اإلدارة
وخدمات تلبي حاجات وتوقعات  سلع

متلقي الخدمة من حيث الجودة 
 والسعر والكمية  

احالة شراء البضائع المطروح 
عطاءتها والمعروضة على 
 المؤسسة حسب خطة الشراء

لة شراء البضائع بقصد البيع احا -
 بأسواق المؤسسة 
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واصدار التقارير المالية الدقيقة 
 والشاملة وفي الوقت المناسب 

انجاز العمليات الخاصة بقسم الحسابات  -
 العامة بالوقت المحدد 

 
 
 
 
 
 
اعداد القيود المحاسبية والمالية الخاصة  -

 سة وفقا" للقوانين واالنظمة والتعليمات بالمؤس
 
 
احكام نظام الرقابة المالية والمحاسبية  -

ل سواق والمستودعات من خ ل ضبط 
االدخاالت والصروفات من والى 

 المستودعات واالسواق 
 
 
 
 
 
 
 
 
توجيم المخصصات المالية لتحقيق  -

 0اهداف المؤسسة 
قة انجاز العمليات المالية والمحاسبية المتعل -

بالرواتب واالجور واصدار التقارير الدقيقة 
 المناسب .  والشاملة بالوقت 

اعداد وتقديم االقرار الضريبي بالوقت  -
 المحدد 

 
 
    تقديم التقارير والدراسات المالية  -

 بالوقت المحدد      
مراقبة وتدقيق كافة االتفاقيات الخاصة  -

 باالستثمار 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 0تسعير كافة االتفاقيات -
قيمــة الفوائــد البنكيــة مقارنــة مــع نفــ   -

 0الفترة
ــــــومي  - ــــــل حســــــابات االســــــتاذ العم ترحي

  0والدفاتر المساعدة
قـت المناسـب اعداد الموازين الماليـة بالو  -

 0والمطابقة مع االقسام 
 
ــــــة الخاصــــــة انجــــــاز الم - ــــــات المالي طالب

بــالموردين والمطالبــات الماليــة الخاصــة 
ـــى  ـــود عل ـــة القي ـــل كاف ـــالموظفين وترحي ب

ــــــــة ا ــــــــاتر اليومي ــــــــة العامــــــــة ودف ليومي
 0المساعدة

 0تجهيز قيد االقفال الشهري -
تجهيز القيود الماليـة الخاصـة باالسـواق  -

ــــة  ــــى اليومي والمســــتودعات وترحيلهــــا ال
 0الخاصة باالسواق والمستودعات

عمـــل المطابقـــة الشـــهرية مـــع االســـواق  -
ـــــال  ـــــد االقف ـــــز قي والمســـــتودعات وتجيه

 0الشهري
بالوقـــــت  تكليـــــف بضـــــاعة آخـــــر المـــــدة -

  0المحدد
 
 
 0اعداد مشروع الموازنة العامة -
ــــــــف المــــــــالي الشــــــــهري  - اعــــــــداد الموق

 0بالمصاريف
 0اعداد رواتب العاملين -
 0ترحيل ذمم العاملين -
 
ــة االقــرار الضــريبي بالوقــت  - انجــاز وتعبئ

 0المحدد
انجــــاز االستشــــارات الضــــريبية بالوقــــت  -

 0المحدد
انجاز الدراسة الخاصة ل نحرافـات لبنـود  -

ــــــــب والمشــــــــتريات المصــــــــ اريف والروات
 0والمبيعات 

اعـــداد دراســـة تحليليـــة حـــول المبيعـــات   -
ــــــرادات  المصــــــاريف   المشــــــتريات  االي

 0الرواتب
ـــــــة  - ـــــــة للميزاني ـــــــل المالي اعـــــــداد التحالي

 0العمومية وقوائم الدخل
قيمـــة االســـتثمار باللوحـــات والمســـاحات  -

 0المؤجرة
متابعـــة تحصـــيل اقســـاط االســـتثمار فـــي  -

 0مواعيدها
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اصدار الشيكات ومراقبتها وعمل القيود  -
ال زمة للصندوق وتسجيلها وعمل 

 موازين تحقق ل يداعات  

 

ـــــت  - اعـــــداد الشـــــيكات للصـــــروفات بالوق
 0المحدد 

  0عمل موازين التحقق  -

خاصـة بمبيعــات االســواق اعـداد القيــود ال -
ل سـواق   وترحيلها على سجل المبيعـات

0 

 0اعداد القيود الخاصة بصندوق اإلدارة -
 
 
 



-8- 

 مؤشرات االداء البرامج المشاريع الهدف اإلجرائي  االستراتيجيات االهداف االستراتيجية
وضع خطة الشراء للبضائع لعام  - دراسة حاجة المؤسسة من البضائع  

8002  
-  

ارة معرفة واتصال كفوءة وفعالة اد
 تسهم في صناعة القرارات 

حصر وتدقيق المعرفة الضمنية 
والصريحة في المؤسسة وصيانتها 
 لتكون جاهزة في خدمة العاملين 

حصر وتحديد المعرفة الضمنية  -
 وتحويلها الى صريحة 

 تحزين المعرفة  -

ــة  - ــى المعرف ــة ال ــة الموثق نســبة المعرف
 0الضمينة 

 باالصول المعرفيةوجود قائمة  -
 شورة عـن عدد التقارير الصحفية المن -

 0المؤسسة
تطوير البنية التحتية لتاهيل  

المؤسسة على التعامل مع مبادرة 
الحكومة االلكترونية عبر الموقع 

 االلكتروني 

عـــــــــدد زوار الموقـــــــــع االلكترونـــــــــي  - تصميم خدمة االنترنت داخل المؤسسة  -
  0ويا"سن

ة المعرفة زيادة نشر الوعي بادار  
 وبيان اهميتها لدى جميع العاملين
بالمؤسسة لتصبح في نهاية عام 

 %20الى  8002

نشر المعرفة في ادارات واسواق  -
 المؤسسة 

المعرفـــــة لـــــدى  إلدارةنســـــبة الـــــوعي  -
 العاملين

احداث نقلة نوعية على مستوى  
االتصال الداخلي للمؤسسة لكي 
يصبح اتصال كفوء وفعال داخل 

 المؤسسة 

از وتعميم استخدام الشكبة الداخلية انج -
 االنترانت واالرشفة االلكترونية 

  OUT LOOKاستخدام برمجية  -
 
الربط االلكتروني بين االدارة العامة  -

 والثمانية اسواق داخل العاصمة 

 0انجاز نظام االرشفة االلكترونية -
 
 
ــــة التراســــل  - تصــــميم اســــتخدام برمجي

 0االلكتروني 
 0العامة ربط االسواق مع اإلدارة -

اتصال وتنسيق كفوء وفعال مع  
 الشركاء الخارجيين 

طرح العطاءات عن طريق الموقع  -
 االلكتروني 

 
 
 
تقديم خدمة االط ع على ارصدة المواد  -

في المستودعات وخدمة االستفسار عن 
اسعار البيع للمستفيدين من خدمات 
المؤسسة وخدمة االستفسار عن ذمم 

 الشركات 

اء ونتـائج العطــاءات نشـر دعـوة العطـ -
 0على الموقع االلكتروني 

تمكـــن المـــوردين مـــن االطـــ ع علـــى  -
 رصــــدة بضــــائعهم وذممهــــم المدينــــة 

 0والدائنة آليا"
تمكــن المنتفعــين مــن االستفســار عــن  -

  0 سعار البيع في المؤسسة
تمكـــن المـــوظفين مـــن االطـــ ع علـــى  -

  0لهم ة رصدة االجازات العائد
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الوعي بنظام وسياسة الجودة في 
 المؤسسة

تحسن على المستويين الداخلي  
 والخارجي 

تفعيل نظام ادارة الجودة في 
 المؤسسة 

متابعة تحديث االجراءات والتعليمات  -
 والنماذج مع المديريات ذات الع قة 

 
دريبية في مجال الجودة عقد دورات ت -

 للمعنيين بالنظام 
 
 تفعيل نشاط التدقيق الداخلي والخارجي  -
زيادة عدد االسواق التي يشملها  -

تطبيق نظام ادارة الجودة 
من ث ثة اسواق الى  8000/9006

 خمسة اسواق 
تفعيل نظام تحسين الخدمات الحكومية  -

   8001لسنة  64رقم 

عـــــدد اإلجـــــراءات وتعليمـــــات العمـــــل  -
النماذج التي تم تحديثها مقارنـة مـع و 

 0طلبات التعديل
عـــدد الـــدورات التدريبيـــة فـــي مجـــال  -

الجودة التي عقدت مقارنـة  إدارةنظام 
  0مع المخطط لم

تنفيذ خطة التـدقيق علـى نظـام توكيـد  -
 الجودة

عــدد مــرات التــدقيق الــداخلي مقارنــة  -
 0مع المخطط 

عــدد مــرات التــدقيق الخــارجي مقارنــة  -
 مع المخطط

ــ - ــي تــم ادخــال نظــام ع دد االســواق الت
 0الجودة بها مقارنة مع المخطط 

بيئة وظيفية تلبي حاجات وتوقعات 
 العاملين بالمؤسسة 

االستخدام االمثل للموارد البشرية 
 في المؤسسة 

رفد كادر المؤسسة بكفاءات تت ئم  -
ومستجدات العمل في المديريات 

واالسواق التي تحتاج الى ذلك من 
التي 8007توظيف خ ل خطة 

وظيفة على الفئة  62ستشمل تعبئة 
وظيفة على الفئة الثانية  44االولى و 

 وظيفة على الفئة الثالثة  99و 
 تدريب الموظفين -
اعداد خطة التوظيف وجدول  -

  8002التشكي ت لعام 
مراجعة الوصف الوظيفي ل سواق  -

 والمديريات 
 
 مراجعة المكافات والحوافز   -
 ظفين قيا  رضا المو  -
 مراجعة خطة االح ل الوظيفي  -
 متابعة تقييم اداء الموظفين  -

-90تعبئــة الشــواغر تتــراوح مــن      -
600 %0 

اعـــداد خطـــة التوظيـــف واالحتياجـــات  -
 0التدريبية 

نســــبة البــــرامج التدريبيــــة المنعقـــــدة  -
قياســـــــا" لعـــــــدد البـــــــرامج التدريبيـــــــة 

 0المخطط لها
نســـــبة المـــــوظفين الحاصـــــلين علـــــى  -

يبية الى االعوام السـابقة البرامج التدر 
0 

 0وجود خطة اح ل وتعاقب وظيفي -
 0وصف وظيفي منجز ومحدث -
 
نسبة الرضا الوظيفي مقارنة باالعوام  -

 0السابقة
ـــــة الممنوحـــــة  - حجـــــم الحـــــوافز المادي

 0للموظفين
الــــــوظيفي مقارنــــــة  نمعــــــدل الــــــدورا -

 0باالعوام السابقة
الداخلية )داخل  يبيةعدد البرامج التدر  -

ة( مقارنة مع عدد البـرامج مبنى اإلدار 
  0المنقدة من قبل جهات خارجية



-60- 
 
 

 مؤشرات االداء البرامج المشاريع الهدف اإلجرائي  االستراتيجيات االهداف االستراتيجية
مراجعة وتعديل جميع المنهجيات  - تطوير نظام كفوء للموارد البشرية  

والتعليمات والنماذج المستخدمة 
 د البشرية والمتعلقة بالموار 

ـــــذ المنهجيـــــات  - ـــــزام بتنفي ـــــدى االلت م
 0المعدة 

ـــم تطويرهـــا  - ـــي ت ـــات الت عـــدد المنهجي
 0وتحديثها

  0نتائج قيا  فعالية المنهجية  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


