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أصحاب العاللة والشراكات

 الموردون (من المطاع الخاص)الشركاء  (من المطاع العام)الشركاء (أهمٌتهم حسب) الخدمة متلمً

  التقنية الحمول شركات بعضالعقاري  التطوير شركات بعض.الشرعية واحملاكم القضاة قاضي دائرةالقاصرين األيتام
التدريب مؤسساتاإلسالمية البنوك بعض.املعلومات وتكنولوجيا اإلتصاالت وزارةالعام القطاع موظفي
والصيانة التزويد شركات بعض.الدويل والتعاون التخطيط وزارةاألمنية واألجهزة المسمحة القوات في العاممين

.العام القطاع تطوير وزارةوالتجار والحرف المهن أصحاب

.البلدية الشؤون وزارةعام بشكل المواطنون 

.واملساحة األراضي دائرةالعام القطاع مؤسسات

.الفساد مكافحة هيئةالخاص القطاع مؤسسات

.للتميز الثاين هللا عبد امللك مركز

.احملاسبة ديوان

 .املدنية اخلدمة ديوان

.الكربى عمان أمانة
اإلختصاص حسب كل الموظفون  كافةالموظفون 

فرعاً ومكتب( 20)مدٌرٌات ووحدة ، و ( 9) مدراء لـمساعد المدٌر العاماإلدارة مجمس رئيس نائب /العام المديراإلدارة مجمسالقيادة

والمستفٌدٌن من خدمات المإسسة فً كافة محافظات المملكة كافة المواطنٌن المتعاملٌنالقاصرين األيتام شريحةالمجتمع
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...... الرسالة.... الرإٌة 

:(VISION)الرإٌة 

.مإسسة رائدة فً استثمار أموال األٌتام وفماً إلحكام الشرٌعة اإلسالمٌة  

:(MISSION)الرسالة 

ً  المجاالت جمٌع فً واستثمارها األٌتام أموال على المحافظة  وفما

 متمٌزة خدمات وتمدٌم األٌتام مصلحة لتحمٌك ،اإلسالمٌة لشرٌعةا حكامأل

 األخاللٌة المعاٌٌر بؤعلى ٌتحلى مإهل بشري كادر خالل من ،الخدمة لمتلمً

  .لإلبداع محفزة بٌئة فً والتمنٌة المهنٌةو
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(VALUES)المٌـــــــم الجوهرٌة 

.اإلستثمار الحالل1.

.الصدق واألمانة2.

.النزاهة3.

.األمثلالخدمة 4.

. اإلبداع، االبتكار والمبادرة5.

. روح الفرٌك6.

وتعمل المإسسةة علةى تعزٌةز هةلق المةٌم وتؤصةٌلها لةد  

مكونةةةةةةات المإسسةةةةةةة سةةةةةةواًء المٌةةةةةةادات أو الوحةةةةةةدات 

التنظٌمٌة، أو األفراد، لتكون سلوكا ومةنه  عمةل فةردي 

ومإسسةةً، بمةةا ٌةةنعكا علةةى األداء المإسسةةً الشةةامل 

.فً تحمٌك أهداف المإسسة وغاٌاتها اإلستراتٌجٌة
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(GOALS)غاٌات المإسسة اإلستراتٌجٌة 

الوطنٌةاألولوٌات غاٌات ضمن ال وصف ارتباطغاٌات المإسسة اإلستراتٌجٌة

 عوائد ٌحمك بما واإلستثماري المالً األداء نتائ  تعظٌم

.األٌتام ودائع على مجزٌة

.خاصة مإسسٌة إستراتٌجٌة غاٌة

 واالجتماعٌة االلتصادٌة التنمٌة تعزٌز فً المساهمة

.المملكة فً الشاملة

.األهداف الوطنٌة غاٌة إستراتٌجٌة ضمن

.األهداف الوطنٌة غاٌة إستراتٌجٌة ضمن.المملكة فً اإلستثماري النشاط تعزٌز فً المساهمة

المبادرات الملكٌة غاٌة إستراتٌجٌة ضمن  .للمواطنٌن المالئم السكن توفٌر فً المساهمة



6

(SWOT Analysis)تحلٌل البٌئة 

.التشزيعبث1.

.الكىادر البشزيت2.

.اإلحتيبجبث المؤسسيت3.

.المىارد المبليت 4.

.إجزاءاث العمل سيبسبث و5.

. بيئت العمل التكنىلىجيت6.

.تطلعبث وتىجهبث المؤسست7.

.وأنظمت الضبط الذاخلينظبم الزقببت 8.

.الهيكل التنظيمي9.

للمؤسست العىامل المؤثزة في البيئت الخبرجيت الذاخليت للمؤسستالعىامل المؤثزة في البيئت 

.النبفذة التشزيعبث1.

.العىامل االقتصبديت2.

.العىامل التنبفسيت3.

.العىامل التكنىلىجيت4.

.العىامل االجتمبعيت والثقبفيت5.
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(وفق عوامل البيئة الداخلية)التقييم الداخلي للمؤسسة 

(Weaknesses)نقاط الضعف 

.المؤسسة في واإلعالمية التسويقية السياسات ضعف1.

  .البديل توفير وصعوبة المؤهمة الوظيفية الكوادر تسرب2.

.التنظيمي الهيكل مع يتوائم وبما المؤهمة، البشرية الكوادر من لممزيد الحاجة3.

 الفروع مبانيو  العامة اإلدارة بنىم مرافق بعض وتطوير تحسين إلى الحاجة4.
.العمل طبيعة مع لتتناسب

 طبٌعة مع مإهالتهم تتناسب ال ممن المإسسة العاملٌن من كبٌرة نسبة وجود5.

.بهم المناطة المهام مع أو/و المإسسة عمل

.الحاسوبٌة بالبرام  ٌتعّلك فٌما التكنولوجٌة التحتٌة البنٌة ضعف6.

 فً اإلجراءات هندسة إعادة عملٌة لمخرجات الكامل التطبٌك تفعٌل إلى الحاجة7.

.المإسسة

(Strengths)نقاط القوة 

.اإلسالمٌة الشرٌعة أحكام وفك المإسسة عمل1.

.للمإسسة المالً االستمالل2.

.اللاتً التموٌل مصادر على اإلعتماد3.

.العمل فً الالمركزٌة مبدأ تطبٌك4.

  .الودائع أجل وطول النمدي التدفك استمرارٌة5.

 أموال باعتبارها المإسسة أموال تحصٌل فً اإلداري الحاكم بصالحٌات ٌتمتع العام المدٌر6.

 .أمٌرٌة

 المرض تعلٌمات إلى إضافة والحوافز، المكافآت لمنح ومعاٌٌر ألسا المإسسة تطبٌك7.

.للموظفٌن التفضٌلٌة والمرابحات الحسن

.ومطّورة محدّثة حاسوبٌّة شبكة المإسسة لد 8.

(وفق عوامل البيئة الخارجية)التقييم الخارجي للمؤسسة 

(Threats)التهديدات 

  .المتغٌرة االلتصادٌة والسٌاسات الظروف1.

.الخاص المإسسة موظفً نظام .وإلغا المدنٌة الخدمة لنظام المإسسة خضوع2.

.النافلة التشرٌعات ببعض المإسسة عمل تؤثر3.

.العمل فً الشرٌكة المإسسات بٌن المعلومات وتبادل التنسٌك ضعف4.

. المتسارع التكنولوجً والتمدم التطور5.

.المختلفة المحلٌة اإلسالمٌة المالٌة والمإسسات البنون منافسة6.

(Opportunities)الفرص 

 خالل من الحكومً الدعم و االلكترونٌة، والحكومة اإلداري اإلصالح برام  من االستفادة1.

.المعنٌة الوزارات

.المإهلة  اإللتصادٌة التنموٌة المناطك توفٌر فً الحكومٌة السٌاسات من اإلستفادة2.

 الحكومً األداء لتمٌز الثانً هللا عبد الملن جائزة على المنافسة فً المإسسة مشاركة3.

.خدماتها مستو  وٌحسن المإسسٌة، لدراتها بناء ٌعزز مما والشفافٌة

 وأخاللٌات الوظٌفً السلون مدونات ومن الوطنٌة، النزاهة منظومة وثٌمة من اإلستفادة4.

  .العاملٌن لد  الفردٌة الممارسات وتحسٌن المإسسٌة النزاهة ثمافة تعزٌز فً العمل

.المإسسة لعمل داعمة مإسسات وجود 5.

 محلٌا والخاص العام المطاعٌن فً الناجحة االستثمارٌة المإسسات تجارب من االستفادة6.

.ودولٌا

.تطبٌمها ٌمكن المإسسة عمل طبٌعة تناسب دولٌة معاٌٌر وجود7.

 الشرٌعة أحكام وفك لعملها نتٌجة المإسسة بها تتمتع التً الجمهور لد  اللهنٌة الصورة8.

  .الناجحة إلستثماراتها ونتٌجة اإلسالمٌة،

ً  التمٌز جوائز على التنافا9. ً  محلٌا .ودولٌا

(.SWOT Analysis)المصفوفة الرباعٌة لتحلٌل البٌئة الداخلٌة والبٌئة الخارجٌة للمإسسة 



(OBJECTIVES) اإلستراتٌجٌة المإسسٌة األهداف
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OBJECTIVES

تحقيق زيادة مضطردة في 
نمو استثمارات المؤسسة 
لتزيد عن صافي النمو 
.الطبيعي في ودائع األيتام

مشاريع بناء / تنفيذ برامج 
القدرات المؤسسية  وتحسين 

نوعية الخدمات المقدمة 
.  لممتعاممين

المساهمة مع الجهات 
المعنية في توفير السكن 

المالئم لممواطنين
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  اإلستراتٌجٌة بالغاٌات المإسسٌة األهداف ارتباط

 الزيادة تحقيق إلى المؤسسة تسعى
 من المتحققة المالية العوائد في المستدامة
 مجزية عوائد يحقق بما اإلستثمارية أنشطتها

 خالل من وذلك القّصر، األيتام ودائع عمى
 والتحسين واإلبداع التعّمم لنهج تبنيها

 دوري  بشكل تعمل ذلك إطار وفي المستمر
 يمبي بما والتعميمات التشريعات مراجعة عمى

 والتطمعات المستجدات مواكبة في احتياجاتها
 الجاذبة البيئة توفير عمى يساعدها وبما

 ريادية لمشاريع تبنيها إلى إضافة لإلستثمار،
 وتحسين المؤسسية القدرات بناء لتعزيز
.الممارسات أفضل وفق الخدمات نوعية

 :األول اإلستراتيجي الهدف
 لتزيد المؤسسة استثمارات نمو في مضطردة زيادة تحقيق 

 .األيتام ودائع في الطبيعي النمو صافي عن
 :الثاني اإلستراتيجي الهدف
 وتحسين  المؤسسية القدرات بناء مشاريع / برامج تنفيذ

 .لممتعاممين المقدمة الخدمات نوعية

:األولى اإلستراتٌجٌة الغاٌة

 المالً األداء نتائ  تعظٌم
 ٌحمك بما واإلستثماري

 ودائع على مجزٌة عوائد
.األٌتام

مفهوم الغاٌة اإلستراتٌجٌة بالنسبة للمإسسةالهدف المإسسً اإلستراتٌجًالغاٌة اإلستراتٌجٌة الخاصة بالمإسسة
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  اإلستراتٌجٌة بالغاٌات المإسسٌة األهداف ارتباط

 الجهود في المساهمة إلى المؤسسة تسعى
 من االقتصادي النمو عجمة دفعل الوطنية

 إنتاجية اقتصادية مشاريع إيجاد العمل خالل
 الحدو  العمل فرص زيادة في تسهم تنموية

 تضمن بيئة في والبطالة الفقر مشكمتي من
 .الجميع بين الفرص وتكافؤ المساواة

 استثماراتها حجم زيادة إلى المؤسسة تسعى
 المستوى  عمى اإلستثمار فرص من واإلستفادة

 االستثمار وتمويل دعم خالل من الوطني
 في اإلستراتيجية الشراكة تحقيقو  ،المحمي
 توفير باإلضافة ،كبيرة استثمارية مشاريع
 لممشاريع مباشر الغير والتمويل الدعم

 .الصغر ومتناهية والمتوسطة الصغيرة

 :األول اإلستراتيجي الهدف

 لتزيد المؤسسة استثمارات نمو في مضطردة زيادة تحقيق 
 .األيتام ودائع في الطبيعي النمو صافي عن

:الثانٌة اإلستراتٌجٌة الغاٌة

 التنمٌة تعزٌز فً المساهمة
 واالجتماعٌة االلتصادٌة
  .المملكة فً الشاملة

:الثالثة اإلستراتٌجٌة الغاٌة

 النشاط تعزٌز فً المساهمة
.المملكة فً اإلستثماري

مفهوم الغاٌة اإلستراتٌجٌة بالنسبة للمإسسةالهدف المإسسً اإلستراتٌجًالغاٌات اإلستراتٌجٌة ضمن األولوٌات الوطنٌة
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  اإلستراتٌجٌة بالغاٌات المإسسٌة األهداف ارتباط

تسعى المؤسسة إلى المساهمة في 
الجهود الوطنية لدعم قطاع اإلسكان 

بما يمكن المواطنين من الحصول عمى 
السكن المالئم، وذلك من خالل رصد 
المخصصات الالزمة لمتمويل اإلسكاني 
لألفراد أو لشركات اإلسكان وشركات 

. التطوير العقاري عمى حد سواء

 :الثالث اإلستراتيجي الهدف
 المالئم السكن توفير في المعنية الجهات مع المساهمة
.لممواطنين

:الرابعة اإلستراتٌجٌة الغاٌة

 السكن توفٌر فً المساهمة
.للمواطنٌن المالئم

مفهوم الغاٌة اإلستراتٌجٌة بالنسبة للمإسسةالهدف المإسسً اإلستراتٌجًالغاٌات اإلستراتٌجٌة ضمن المبادرات الملكٌة
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(KPI)اإلستراتٌجٌة مإشرات األداء 

مإشرات األداء اإلستراتٌجٌةالمإسسٌة اإلستراتٌجٌةاألهداف 

1
 النمو صافي عن تزيد المؤسسة استثمارات نمو في مضطردة زيادة تحقيق

.األيتام ودائع في الطبيعي
بنسبة ال تمل ( فرق نمو إٌجابً)مكرر الودائع 

.2016للعام  %(10)عن 

2
 الخدمات نوعية وتحسين  المؤسسية القدرات بناء مشاريع / برامج تنفيذ

  .لممتعاممين المقدمة
 والبرام  المشارٌع من (%80) تنفٌل

  .المستهدفة

زٌادة عدد المستفٌدٌن من التموٌل اإلسكانً .لممواطنين المالئم السكن توفير في المعنية الجهات مع المساهمة3

.سنوٌا%( 5)من خالل المإسسة بنسبة 


