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 العام املدیر كلمة ▪
 

حســــــــــان دلـــــــــ  يـــــــــوم الــــــــــدين ســـــــــيدنا محمــــــــــد ومـــــــــن تبعـــــــــ  ب الحمـــــــــد مل ر  العـــــــــاملين والصـــــــــال  والســــــــــالم ع ـــــــــ      

 وبعد،،،

لألعــــــــوام  أن أقــــــــدم لكــــــــم الخطــــــــة االســــــــتراتيجية ملؤسســــــــة تنميــــــــة أمــــــــوال األيتــــــــام مــــــــن دواعــــــــي الســــــــرور دنــــــــ      

 مــــــــــــن ا، والتــــــــــــي تــــــــــــ  ي 2018-2020
ت
 الســــــــــــتراتيجيات املؤسســــــــــــة الســــــــــــابقة، حرصــــــــــــا

ت
 املؤسســــــــــــة ع ــــــــــــ ســــــــــــتكماال

تطلعاتهــــــــــــا تحقيــــــــــــق الهايــــــــــــة مـــــــــــن وجودهــــــــــــا و التخطــــــــــــيس املمــــــــــــنهي والســـــــــــليم ألعمالهــــــــــــا، وبمــــــــــــا يخـــــــــــدم  اتبـــــــــــا 

 ورؤاهــــــــــــا املســــــــــــتقبلية، ومؤسســــــــــــة تنميــــــــــــة أمــــــــــــوال األيتــــــــــــام تــــــــــــؤمن 
ت
  بيــــــــــــرا

ت
الــــــــــــنهي التشــــــــــــاركي ب هميــــــــــــة ديمانــــــــــــا

افــــــــة البــــــــدائل الــــــــداا ي والخــــــــاريي للــــــــتمكن مــــــــن تحقيــــــــق أهــــــــدافها مــــــــن اــــــــالل تحديــــــــد األولويــــــــات ودراســــــــة ك

راء التــــــــي مــــــــن شــــــــ  ها املســــــــاهمة فــــــــي قتراحــــــــات واأل العــــــــاملين ، واالطــــــــال  ع ــــــــ  كافــــــــة االتظــــــــافر جهــــــــود املتاحــــــــة و 

تطـــــــــــــــــوير العمـــــــــــــــــل، وتحديـــــــــــــــــد األدوار واملســـــــــــــــــؤوليات لضـــــــــــــــــمان التنفيـــــــــــــــــ  الســـــــــــــــــليم ومتا عـــــــــــــــــة األداء  ـــــــــــــــــمن 

 املؤشرات املعتمد .
 

لـــــــــــ  دباإل ـــــــــــافة ، ق عنـــــــــــد بنـــــــــــاء اســـــــــــتراتيجياتهاال طـــــــــــاســـــــــــتراتيجياتها الســـــــــــابقة نقطـــــــــــة ان  عتبـــــــــــر املؤسســـــــــــة    

افــــــــــــات، و عــــــــــــاد  ترتيــــــــــــب األ  ولويــــــــــــات، وتحديــــــــــــد الــــــــــــدروس املســــــــــــتفاد  تحليــــــــــــل املنجــــــــــــوات الســــــــــــابقة واالنحر

داريــــــــة، مــــــــي عــــــــدم د فــــــــال عنــــــــد و ــــــــي األهــــــــداف املســــــــتقبلية، ومراجعــــــــة الخطــــــــس التشــــــــهيلية للوحــــــــدات اإل 

 ع ــــــــــ  ملكــــــــــة، و عمــــــــــل املؤسســــــــــة دومــــــــــســــــــــتراتيجيات املؤسســــــــــة مــــــــــي الخطــــــــــس الوطنيــــــــــة للماأهميــــــــــة ربــــــــــس 
ت
ا

 جتماعات واتفاقيات أو م  رات  عاون معهم.االتواصل مي الشركاء وعقد 

تــــــــــــــ  ي هــــــــــــــ   االســــــــــــــتراتيجية  ــــــــــــــمن ســـــــــــــــ ي املؤسســــــــــــــة لتحســــــــــــــين األداء، وتحســــــــــــــين الخــــــــــــــدمات املقدمـــــــــــــــة و 

األعمــــــــال التــــــــي للعمــــــــالء، و  ــــــــافة قيمــــــــة ملتلقــــــــي الخدمــــــــة، وتطــــــــوير دجــــــــراءات العمــــــــل، وتحقيــــــــق الريــــــــاد  فــــــــي 

 تقوم بها، وترسيخ ثقافة التميز لدى العاملين فيها.

  هــــــــــ   االســــــــــتراتيجية تــــــــــم تطــــــــــوير     
ت
لــــــــــ  منهجيــــــــــة دعــــــــــداد الخطــــــــــة االســــــــــتراتيجية املعتمــــــــــد  لــــــــــدى داســــــــــتنادا

عتبـــــــــارات كانـــــــــ  هـــــــــم اال أة مـــــــــن املراحـــــــــل تمتـــــــــا  بالتشـــــــــار ية العاليـــــــــة، ومـــــــــن لاملؤسســـــــــة والتـــــــــي  عتمـــــــــد سلســـــــــ

الدااليــــــــــــة والخارجيــــــــــــة، واالطــــــــــــال  ع ــــــــــــ  الدراســــــــــــات التــــــــــــي قامــــــــــــ  بهــــــــــــا املؤسســــــــــــة، دجــــــــــــراء تحليــــــــــــل البي ــــــــــــة 

 دامة رسالتها. تها و وال ي يمكن املؤسسة من تحقيق رؤي ورعاية اإلبدا  للعاملين في املؤسسة،
     

 نســـــــــــ ل هللا الع ـــــــــــي القـــــــــــدير أن يوفقنـــــــــــا لتنفيـــــــــــ  هـــــــــــ   االســـــــــــتراتيجية     
ت
، ملـــــــــــا فيـــــــــــ  بكافـــــــــــة محاورهـــــــــــاوأايـــــــــــرا

صــــــــاحب الجاللــــــــة الهاشــــــــمية فــــــــي  ــــــــل حضــــــــر   واملجتمــــــــي  كــــــــل فــــــــي وطننــــــــا الهــــــــالي األيتــــــــام، والعمــــــــالءصــــــــال  

 هللا الثاني بن الحسين املعظم، دن  سميي مجيب.امللك عبد

 امــــــر العـــــــاملدي                                                                                                                                                                       

     رحمدان الفواعي
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 ...املؤسسة في سطور  ▪
 

ل  األيتــام قــانون  صــدر     م  شــر ي كــ و 
 
 دجــراءت  اعتبــر األيتــام، وقــد أمــوال وتنميــة ددار  عمليــة يـــنظ

 
ت
ة مؤسســة ت ســي  لحــين مرحليــا

 
ــة هــ   تتــول  مســتقل  ومــن ، اإلســالمية الشــر عة وفــق أحكــام املهم 

 ع ــ  اإلشــراف مهمــة يتــول  كــان العثمانيــة أيــام الخالفــة ومنــ  الشــرعي القضــاء أن بالــ  ر الجــدير

مو ــي  فــي الشــرعي القضــاء و ــي الــ ي األمــر ، بالفائــد  اإلقــرا  عــن طريــق وتنميتهــا األيتــام أمــوال

بة ر الري  م قانون  دصدار دل  ودفي والت م 
 
 . األيتام أموال وتنمية ددار  عملية ينظ

 

 والـــ ي تـــم 1972 لســـنة )20)  رقـــم األيتـــام أمـــوال ددار  وتنميـــة مؤسســـة قـــانون  صـــدر عـــد ذلـــك     

 مــالي اســتقالل ذات رســمية عامــة  مؤسســة األيتــام وتنميــة أمــوال ددار  مؤسســة بموجبــ  ت ســي 

 الشـــر عة أحكـــام ســتثمار وفـــقاال  وجــو  بكافــة األيتــام وتنميتهــا أمــوال ع ــ  املحافظــة و داري و ايتهــا

 الشــرعية املحــا م لهــا مــن املحولــة النقديــة األيتــام املؤسســة أمــوال اســتقبل  عليــ  اإلســالمية، وبنــاءت 

مـــن  و يرهـــا واملرابحـــة  العقـــارات فـــي ســـتثمار املتعـــدد اال  أوجـــ  اـــالل مـــن اســـتثمارها وتنميتهـــا وتـــم

 .اإلسالمية وأحكام الشر عة تتفق االستثمارات  التي

 

  شــخي  تـــم اســتثمارات املؤسســـة، حجــم واإلداريــة، ولتضـــاع  قتصــاديةاال وملوا بــة التطـــورات    

قـــات ـــة التنافســـية، وأصـــبح  قـــدراتها مـــن املؤسســـة وتحـــد   تواجـــ  التـــي الثهـــرات واملعو   الحاجـــة ماس 

 الــــرقم تحــــ  جديــــد قــــرار  قــــانون مؤقــــ  لتطـــوير قــــانون املؤسســــة وعليــــ  تــــم مراجعــــة القـــانون الســــابق و 

ز وو ي ، 2002 ( لسنة29)  . 2002 /4 / 24 التنفي  بتاريخ حي 

 

ـــة اإلراد  ثـــم صـــدرت      2004( لســـنة 34رقـــم ) الـــدائم دقـــرار القـــانون  باملصـــادقة ع ـــ  الســـامية امللكي 

 تحقيــق أبر هــا وكــان مــن جوهريــة،  عــديالت عــد  القــانون  وقــد تضــمن املؤقــ ، القــانون    محــل ليحــل

 شــؤون إلدار  العليــا اإلدار  املرجعيــة مجلــ   باعتبــار للمؤسســة، املــالي واإلداري  ســتقاللاال  مظــاهر

افقـــة للمؤسســـة آليـــة تضـــمن وجـــود  ـــرور  الجديـــد القـــانون  وقـــد راعـــ  املؤسســـة،  أعمالهـــا مو

  الشــرعية للرقابــة لجنــة شــكيل  تــم حيــ  اإلســالمية، الشــر عة أحكــام مــي املاليــة ومعامالتهــا
ت
 اســتنادا

  وديو هــا املؤسســة أمــوال تحصــيل يــتم ع ــ  أن القــانون  اشــتمل  مــا القــانون  مــن ( 17للمــاد  )
ت
وفقــا

 متيــا  املقـــرر اال  حـــق املؤسســـة لـــديون  يكـــون  بـــ  بحيـــ  املعمـــول  األميريـــة األمـــوال تحصــيل لقــانون 

 .له   الهاية اإلداري  الحا م صالحيات عام املؤسسة مدير ويمارس ، األميرية لألموال
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 : ةـــــــــــام املؤسســــــــــــــــــمه ▪
 

اإلســــــــالمي الحــــــــالل،  ســــــــتثمار م مؤسســــــــة رائــــــــد  وعريقــــــــة فــــــــي مجــــــــال اال  عــــــــد مؤسســــــــة تنميــــــــة أمــــــــوال األيتــــــــا    

املحافظــــــــــة ع ــــــــــ  أمــــــــــوال األيتــــــــــام و دارتهــــــــــا وتنميتهــــــــــا واســــــــــتثمارها بمــــــــــا  عــــــــــود بــــــــــالنفي والتــــــــــي أنشــــــــــ   بهــــــــــدف 

 لــــــــ لك تقــــــــوم 
ت
علـــــــيهم وبمــــــــا  ســــــــاعد ع ـــــــ  تحقيــــــــق التنميــــــــة االقتصـــــــادية واالجتماعيــــــــة فــــــــي اململكـــــــة، وتحقيقــــــــا

االســــــــتثمار التــــــــي ال تتعــــــــار  مــــــــي أحكــــــــام الشــــــــر عة املؤسســــــــة باســــــــتثمار مواردهــــــــا املاليــــــــة فــــــــي مختلــــــــ  وجــــــــو  

 : اإلسالمية وأبر ها

 ستصـــــــــــنا  واملضـــــــــــاربة واملشـــــــــــار ة املتناقصـــــــــــةر اإلســـــــــــالمية كاملرابحـــــــــــة واال تطبيـــــــــــق وســـــــــــائل االســـــــــــتثما -1

 واملساقا  واملوارعة و يرها.

 املساهمة في الشركات التي تكون فيها مسؤولية املساهم املالية محدود  بمقدار مساهمت . -2

 قامة املشروعات التنموية أو املشار ة فيها.د -3

 تمويل املشروعات االقتصادية واالجتماعية الفردية والجماعية. -4

 دنشاء األبنية وشراء العقارات من أراٍ  وأبنية لبيعها أو ت جيرها. -5

 اإليدا  في الحسابات االستثمارية لدى البنوك اإلسالمية.  -6
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 : يـــــــل التنظيمــــــالهيك ▪
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 : ستثمارية والتمويليةسياسة املؤسسة اال  ▪
 

نميـــــــــــة أمـــــــــــوال ســـــــــــتثمارية والتمويليـــــــــــة للمؤسســـــــــــة مـــــــــــن قانو هــــــــــا الـــــــــــ ي  هـــــــــــدف دلـــــــــــ  تتنبثــــــــــق السياســـــــــــة اال      

و سترشــــــــــد  ،ســــــــــتثمار والتمويــــــــــل املتاحــــــــــة التــــــــــي تتفــــــــــق وأحكــــــــــام الشــــــــــر عة اإلســــــــــالميةاأليتــــــــــام فــــــــــي مجــــــــــاالت اال 

تنطلــــــــــق مــــــــــن املعــــــــــايير الدوليــــــــــة  ئســــــــــتثمارية والتمويليــــــــــة  عــــــــــد  مبــــــــــاداملؤسســــــــــة فــــــــــي توجهاتهــــــــــا وأنشــــــــــطتها اال 

 : ستثمار اإلسالمي والتي أبر هالال 

صــــــــول املؤسســــــــة واحتياطياتهــــــــا ســــــــتثمار مــــــــن اــــــــالل املحافظــــــــة ع ــــــــ  القيمــــــــة الحقيقيــــــــة أل ســــــــالمة اال  -1

التــــــــــــــوا ن بــــــــــــــين ديــــــــــــــرادات املؤسســــــــــــــة لتحقيــــــــــــــق عوائــــــــــــــد مجويــــــــــــــة ومنتظمــــــــــــــة  ســــــــــــــاعد ع ــــــــــــــ  تــــــــــــــوفير 

 لتزامات املترتبة عليها، مي مراعا  مبدأ تو  ي املخاطر.واال

ســـــــــــتثمارات حســـــــــــب ؤسســـــــــــة مـــــــــــن اـــــــــــالل تو  ـــــــــــي اال لتزامـــــــــــات املاتـــــــــــوفير الســـــــــــيولة الال مـــــــــــة ملواجهـــــــــــة  -2

 قابلية  سييلها.

وتمويـــــــــــــل  قتصـــــــــــــاد الــــــــــــوط ي مــــــــــــن اــــــــــــالل املشــــــــــــار ةفــــــــــــي تطــــــــــــوير القاعــــــــــــد  اإلنتاجيــــــــــــة لالة املســــــــــــاهم -3

وبمـــــــا  ســـــــاعد ع ـــــــ  تحقيـــــــق قتصـــــــادية بمـــــــا  عـــــــود بـــــــالنفي ع ـــــــ  األيتـــــــام املشـــــــروعات ذات الجـــــــدوى اال

 قتصادية الوطنية.جتماعية واالالتنمية اال 
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 : ةــــــــــردن املستقبلية األ ــــــــــــرؤي ▪

 ترســـــــــــــم طريقـــــــــــــ"  2025األردن رؤيـــــــــــــة " دن 
ت
للمســــــــــــــتقبل وتحـــــــــــــدد اإلطـــــــــــــار العــــــــــــــام املتكامـــــــــــــل الـــــــــــــ ي ســــــــــــــيحكم  ا

السياســـــــــات االقتصــــــــــادية واالجتماعيــــــــــة القائمـــــــــة ع ــــــــــ  دتاحــــــــــة الفــــــــــر  ل جميـــــــــي. ومــــــــــن مباد هــــــــــا األساســــــــــية 

 عويـــــــــــــــو ســـــــــــــــياد  القـــــــــــــــانون، وتكـــــــــــــــافؤ الفـــــــــــــــر ، و يـــــــــــــــاد  التشـــــــــــــــار ية فـــــــــــــــي صـــــــــــــــيا ة السياســـــــــــــــات، وتحقيـــــــــــــــق 

 االستدامة املالية وتقوية املؤسسات. 

قـــــــق ذلـــــــك، ال بـــــــد مـــــــن رفـــــــي مســـــــتوى البنيـــــــة التحتيـــــــة، ورفـــــــي ســـــــوية التعلـــــــيم وال ـــــــحة، باإل ـــــــافة ولكـــــــي يتح

 
ت
 دلــــــــ   عويــــــــو دور القطــــــــا  الخــــــــا  ومؤسســــــــات املجتمــــــــي املــــــــدني للمســــــــاهمة فــــــــي العمليــــــــة التنمويــــــــة وانطالقــــــــا

 مــــــــــن ف ــــــــــات عريضــــــــــة فــــــــــي 
ت
افقــــــــــا مــــــــــن هــــــــــ   املبــــــــــادئ، تقتــــــــــرح الرؤيــــــــــة اارطــــــــــة طريــــــــــق للمســــــــــتقبل  ســــــــــتلوم تو

بكافـــــــــــــــة الجهـــــــــــــــات املعنيـــــــــــــــة وأ ـــــــــــــــحا  املصـــــــــــــــال  فـــــــــــــــي  دوار املناطـــــــــــــــةحـــــــــــــــول معـــــــــــــــالم الطريـــــــــــــــق واأل املجتمـــــــــــــــي 

 
ت
  االقتصـــــــــــاد، وفـــــــــــي مقـــــــــــدمتهم القطـــــــــــا  الخـــــــــــا  الـــــــــــ ي يجـــــــــــب أن يلعـــــــــــب دورا

ت
فـــــــــــي تحقيـــــــــــق األهـــــــــــداف  بـــــــــــار ا

 املنشود .

 ـــــــــــ لك فـــــــــــ ن الرؤيـــــــــــة تـــــــــــراهن ع ـــــــــــ  أن  ،ير البي ـــــــــــة التمكينيـــــــــــة لتلـــــــــــك الهايـــــــــــة مـــــــــــا أن ع ـــــــــــ  الحكومـــــــــــة تـــــــــــوف

 النجـــــــــــاح 
ت
مــــــــــــن قبــــــــــــل املــــــــــــواطن  فــــــــــــي تحقيــــــــــــق محتواهــــــــــــا وتنفيــــــــــــ  السياســــــــــــات الــــــــــــوارد  فيهــــــــــــا يتطلــــــــــــب التزامــــــــــــا

والحكومــــــــــة والقطــــــــــا  الخــــــــــا  واملجتمــــــــــي املــــــــــدني، وذلــــــــــك ترجمــــــــــة لشــــــــــعار املواطنــــــــــة الفاعلــــــــــة الــــــــــ ي أشــــــــــار 

اق  النقاشية.  دلي  صاحب الجاللة في أور

ساســـــــــية املقدمـــــــــة دليـــــــــ ، ات األ دن أهـــــــــم مـــــــــا  ســـــــــ   الرؤيـــــــــة لتحقيقـــــــــ  هـــــــــو رفـــــــــا  املـــــــــواطن وتحســـــــــين الخـــــــــدم

 
ت
دلـــــــــ  مجتمـــــــــي متـــــــــوا ن تتـــــــــاح فيـــــــــ  الفـــــــــر  لكافـــــــــة الشـــــــــرائ  ويـــــــــتم فيـــــــــ  تجســـــــــير الهـــــــــو  بـــــــــين  وذلـــــــــك وصـــــــــوال

وتضــــــــــي الرؤيــــــــــة املــــــــــواطن األردنــــــــــي فــــــــــي قلــــــــــب العمليــــــــــة التنمويــــــــــة، دذ يقــــــــــاس النجــــــــــاح والفشــــــــــل ، املحافظــــــــــات

 
ت
 أمـــــــــا ع ـــــــــ  الصـــــــــعيد ،  املجتمـــــــــيدلـــــــــ  مـــــــــدى تحقيـــــــــق التقـــــــــدم ع ـــــــــ  مســـــــــتوى األفـــــــــراد، وبالتـــــــــالي رفـــــــــا اســـــــــتنادا

االقتصـــــــــــادي واالجتمـــــــــــاعي فـــــــــــ ن الهـــــــــــدف هـــــــــــو تحقيـــــــــــق االســـــــــــتقرار املـــــــــــالي القـــــــــــائم ع ـــــــــــ  االســـــــــــتدامة املاليـــــــــــة 

وتحقيــــــــق االعتمــــــــاد ع ــــــــ  الــــــــ ات و عويــــــــو اإلنتاجيــــــــة وتنافســــــــية االقتصــــــــاد األردنــــــــي والخــــــــروج التــــــــدريجي مــــــــن 
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م مباشـــــــر ، األمـــــــر الـــــــ ي مـــــــن شـــــــ ن  جميـــــــي أشـــــــكال الـــــــدعم العشـــــــوالي واســـــــتهداف الف ـــــــات املســـــــتحقة للـــــــدع

  عويو منعة االقتصاد وقدرت  ع   الصمود والحد من ت ثير الصدمات الخارجية ع   أدائ .

 

 : دور املؤسسة في تحقيق رؤية الحكومة ▪

تهـــــــــدف دلـــــــــ   تــــــــيلصـــــــــعيد االقتصــــــــادي واالجتمـــــــــاعي والا ع ــــــــ املؤسســـــــــة فــــــــي تحقيـــــــــق رؤيــــــــة الحكومـــــــــة  ســــــــاهم 

تحقيـــــــــــــق االســـــــــــــتقرار املـــــــــــــالي القـــــــــــــائم ع ـــــــــــــ  االســـــــــــــتدامة املاليـــــــــــــة وتحقيـــــــــــــق االعتمـــــــــــــاد ع ـــــــــــــ  الـــــــــــــ ات و عويـــــــــــــو 

اإلنتاجيــــــــــة وتنافســــــــــية االقتصــــــــــاد األردنــــــــــي األمــــــــــر الــــــــــ ي مــــــــــن شــــــــــ ن   عويــــــــــو منعــــــــــة االقتصــــــــــاد وقدرتــــــــــ  ع ــــــــــ  

 ي الكبــــــــرى الصــــــــمود والحــــــــد مــــــــن تــــــــ ثير الصــــــــدمات الخارجيــــــــة ع ــــــــ  أدائــــــــ ، وذلــــــــك مــــــــن اــــــــالل تمويــــــــل املشــــــــار 

والصـــــــــــهرى لجميـــــــــــي ف ـــــــــــات املجتمـــــــــــي وبمختلـــــــــــ  طـــــــــــرق التمويـــــــــــل املتعـــــــــــدد  مـــــــــــن مرابحـــــــــــات أو مصـــــــــــانعة أو 

املؤسســـــــــة لتعويـــــــــو دورهـــــــــا فـــــــــي  و ســـــــــ  ، ســـــــــتثماراال  ( و يرهـــــــــا مـــــــــن مجـــــــــاالتBOTتـــــــــ جير تمـــــــــوي ي أو بطريقـــــــــة )

وتو  ــــــــي طــــــــرود ، حمايــــــــة ورعايــــــــة ألمــــــــوال األيتــــــــاممجــــــــال املســــــــؤولية املجتمعيــــــــة مــــــــن اــــــــالل مــــــــا تقدمــــــــ  مــــــــن 

الخيــــــــر التــــــــي  شــــــــمل مــــــــواد تموينيـــــــــة ع ــــــــ  األســــــــر املحتاجــــــــة وفــــــــت  املجـــــــــال أمــــــــام طلبــــــــة الجامعــــــــات للتـــــــــدريب 

 العم ي في املؤسسة قبل تخرجهم و يرها من أنشطة.
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 : لــــــــــة العمـــــــــــــمنهجي ▪
 

لية العمل الوارد  في منهجية التخطيس االستراتيجي آتم دعداد الخطة االستراتيجية بما ينسجم مي 

 : املعتمد  لدى املؤسسة وع   النحو التالي

 

 

ةـــــــــحلر امل ــــمسؤولي  ــــة التنفيــ   ــ

ستراتيجي للمؤسسة تجا  اال الاتحديد املرحلة األول : 

وقيمها الجوهرية. تهارؤيو  تهاورسال  

ستراتيجية، املو فون، الشركاء الرئيسيون، ويتم فريق الخطة اال 

ل  د ر ، ليصاوالتنسيق واملتا عةمراجعتها من قبل لجنة التخطيس 

 اعتمادها من قبل مجل  اإلدار .

ستراتيجية تحديد الهايات اال : املرحلة الثانية

واملبادرات للمؤسسة باالستناد دل  األهداف الوطنية 

 امللكية السامية.

ستراتيجية، املو فون، الشركاء الرئيسيون، ويتم فريق الخطة اال 

ل  دليصار  والتنسيق واملتا عة، مراجعتها من قبل لجنة التخطيس

 اعتمادها من قبل مجل  اإلدار .

 دجراء التحليل البيئي للمؤسسة: املرحلة الثالثة

 .التحليل الرباعي (SWOT Analysis) باستخدام

، الشركاء الرئيسيون، ويتم دعتمادها ستراتيجيةاال فريق الخطة 

واملتا عة. والتنسيق من قبل لجنة التخطيس  

ستراتيجية املرحلة الرا عة: و ي األهداف اال 

 املؤسسية.

الشركاء الرئيسيون، ويتم اعتمادها  ،ستراتيجيةاال  فريق الخطة

واملتا عة.والتنسيق من قبل لجنة التخطيس   

املرحلة الخامسة: تحديد السياسات والبرامج 

واملشار ي واألنشطة الال مة لتحقيق األهداف 

ستراتيجية.اال   

، الشركاء الرئيسيون ويتم اعتمادها من ستراتيجيةاال فريق الخطة 

واملتا عة. والتنسيق قبل لجنة التخطيس   

املرحلة السادسة: تحديد مؤشرات قياس األداء لكل 

 هدف من األهداف.

، الشركاء الرئيسيون ويتم اعتمادها من ستراتيجيةاال فريق الخطة 

.واملتا عة والتنسيق قبل لجنة التخطيس  

ستراتيجية السا عة: صيا ة الخطة اال املرحلة 

 للمؤسسة.

، الشركاء الرئيسيون، ويتم مراجعتها ستراتيجيةاال  فريق الخطة 

ل  اعتمادها د، ليصار والتنسيق واملتا عة من قبل لجنة التخطيس

 من قبل مجل  اإلدار .

عداد البرنامج التنفي ي ل خطة د : املرحلة الثامنة

ستراتيجية.اال   

، الشركاء الرئيسيون، ويتم مراجعتها ستراتيجيةاال  فريق الخطة 

ل  اعتمادها د، ليصار والتنسيق واملتا عةمن قبل لجنة التخطيس 

 من قبل مجل  اإلدار .

التطبيق. املرحلة التاسعة: اتصا ، كافة الوحدات التنظيمية في املؤسسة كل حسب اال  

الشركاء الرئيسيون، ويتم اعتمادها من قبل لجنة التخطيس 

واملتا عة.والتنسيق   

املراجعة والتقييم.و املرحلة العاشر : املتا عة  مديرية الدراسات والسياسات، ويتم اعتمادها من قبل لجنة  

واملتا عة.والتنسيق  التخطيس  
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 : (SWOT) التحليل الرباعي ▪
 

 :  (SWOT Analysisالرباعية لتحليل البي ة الداالية والبي ة الخارجية للمؤسسة )املصفوفة 
 

 التقييم الداا ي للمؤسسة )وفق عوامل البي ة الداالية(

  (Strengthsنقاط القو  )

  اإلسالمية. عمل املؤسسة وفق أحكام الشر عة .1

املدير العام يتمتي بصالحيات الحا م اإلداري في  .2

 أموال املؤسسة باعتبارها أموال أميرية.تحصيل 

 املميزات التي تتمتي بها املؤسسة بموجب قانو ها.  .3

  االستقالل املالي للمؤسسة. .4

  مبدأ الالمر وية في العمل.تطبيق  .5

املؤسسة هي الجهة الرسمية الوحيد  املعتمد  لودالي  .6

  األيتام.

 . األيتام استمرارية التدفق النقدي وطول أجل ودالي .7

 .تشار فرو  املؤسسة في كافة محافظات اململكةان .8

 (Weaknessesنقاط الضع  )

 سر  الكوادر الو يفية املؤهلة من املؤسسة  -1

 وصعوبة توفير البديل. 

 اضو  املؤسسة لنظام الخدمة املدنية. -2

 .  ع  البنية التحتية التكنولوجية -3

 

 

 الخارجية(التقييم الخاريي للمؤسسة )وفق عوامل البي ة 

 (Opportunitiesالفر  )

الصور  ال هنية لدى الجمهور التي تتمتي بها   .1

املؤسسة نتيجة لعملها وفق أحكام الشر عة اإلسالمية، 

  ونتيجة الستثماراتها الناجحة.

 التناف  ع   جوائو التميز.  .2

شراكات املؤسسة مي الهي ات واملؤسسات الدولية  .3

 املشابهة لعملها.

  االنتشار الجهرافي الواسي لفرو  ومكاتب املؤسسة. .4

 

 ( Threatsاالتهديدات )

 الظروف والسياسات االقتصادية املتهير .  .1

 ارتباط املؤسسة ببعض التشر عات الناف  . .2

 التطور والتقدم التكنولويي املتسار . .3

 ع  التنسيق وتبادل املعلومات بين  .4

 املؤسسات الشريكة في العمل.

منافسة البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية  .5

 املحلية.
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 : ةـــــــــر االستراتيجيـــــــــــــاملخاط ▪
 

راء آأثنــــــــــــاء دعــــــــــــداد الخطــــــــــــة االســــــــــــتراتيجية ومــــــــــــن اــــــــــــالل تحليــــــــــــل البي ــــــــــــة الدااليــــــــــــة والخارجيــــــــــــة، وتحليــــــــــــل 

الشــــــــركاء، وصــــــــيا ة رؤيــــــــة ورســــــــالة املؤسســــــــة، وتطــــــــوير األهــــــــداف االســــــــتراتيجية، ال بــــــــد مــــــــن التعــــــــرف ع ــــــــ  

تلــــــــــك األهــــــــــداف، بهــــــــــدف و ــــــــــي البــــــــــدائل املمكنــــــــــة وآليــــــــــات التعامــــــــــل  تواجــــــــــ  املخــــــــــاطر االســــــــــتراتيجية التــــــــــي

 :ما ي ي  هم تلك املخاطر أمعها ومن 

 الظروف والسياسات االقتصادية املتهير .  -1

 ارتباط املؤسسة ببعض التشر عات الناف  . -2

 التطور والتقدم التكنولويي املتسار . -3

  ع  التنسيق وتبادل املعلومات بين املؤسسات الشريكة في العمل. -4

 اإلسالمية املحلية.منافسة البنوك واملؤسسات املالية  -5

  سر  الكوادر الو يفية املؤهلة من املؤسسة وصعوبة توفير البديل.  -6
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 : اءـــــــــل الشر ـــــــــتحلي ▪
 

 ةــــــــالجه رقم

 وص  الشرا ة مستوى الشرا ة

 استراتيجي
شري

 ك

 القطا  دطار الشرا ة

 اا  حكومي دولي عربي مح ي

 دائر  قاض ي القضا  واملحا م الشرعية  1
✓ 

  
✓ 

    
✓ 

  

 و ار  اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  2
✓ 

  
✓ 

    
✓ 

  

 و ار  التخطيس والتعاون الدولي 3
✓ 

  
✓ 

    
✓ 

  

 و ار  تطوير القطا  العام 4
✓ 

  
✓ 

    
✓ 

  

   و ار  الشؤون البلدية 5
✓ ✓ 

    
✓ 

  

   و ار  الطاقة والثرو  املعدنية  6
✓ ✓ 

    
✓ 

  

 دائر  األراض ي واملساحة 7
✓ 

  
✓ 

    
✓ 

  

   هي ة مكافحة الفساد 8
✓ ✓ 

    
✓ 

  

 ديوان املحاسبة 9
✓ 

  
✓ 

    
✓ 

  

ز  10  مر و امللك عبد هللا الثاني للتمي 
✓ 

  
✓ 

    
✓ 

  

 ديوان الخدمة املدنية. 11
✓ 

  
✓ 

    
✓ 

  

   أمانة عمان الكبرى  12
✓ ✓ 

    
✓ 

  

 دائر  األحوال املدنية والجوا ات 13
✓ 

  
✓ 

    
✓ 

  

اقين واملر بات  14  ددار  تراي  السو
✓ 

  
✓ 

    
✓ 

  

    عض شركات التطوير العقاري  15
✓ ✓ 

        

    عض البنوك اإلسالمية  16
✓ ✓ ✓ 

      

    عض شركات الحلول التقنية  17
✓ ✓ ✓ ✓ 

  
✓ 

 متلقي الخدمة 18
✓ 

  
✓ 

      
✓ 
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 :نموذج االستراتيجية ▪

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

رؤيــــــة 

املؤسسة

رسالة 
املؤسسة

التوجهات 

ةاالستراتيجي

األهداف 

ةاالستراتيجي

املبادرات 

واملشار ي 

ةاالستراتيجي

 عة التنفي  ومتا

األداء

ار ت حي  املس

االستراتيجي
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 للمؤسسة :الخيار االستراتيجي  ▪
 

ســــــــــتراتيجياتها دلـــــــــ  تحقيــــــــــق امليـــــــــز  التنافســــــــــية، التـــــــــي تمك هــــــــــا مــــــــــن ا ســـــــــ   أي مؤسســــــــــة مـــــــــن اــــــــــالل تطـــــــــوير 

تخــــــــــرج عـــــــــــن هـــــــــــ    أمـــــــــــوال األيتـــــــــــام ال  ة، ومؤسســـــــــــة تنميــــــــــالعمـــــــــــلع ـــــــــــ  املنافســــــــــين لهـــــــــــا فـــــــــــي مجــــــــــال التقــــــــــدم 

اســـــــــــــتراتيجية  ؛ســـــــــــــتراتيجيات التنافســـــــــــــية فـــــــــــــي مجـــــــــــــال األعمـــــــــــــال وفـــــــــــــق ثالثـــــــــــــة أنـــــــــــــوا اال تـــــــــــــ  ي القاعـــــــــــــد ، و 

التفا ـــــــــــل والتميـــــــــــز عــــــــــــن املنافســـــــــــين فــــــــــــي املنـــــــــــتج والخدمــــــــــــة، واســـــــــــتراتيجية الســــــــــــعر األقـــــــــــل، واســــــــــــتراتيجية 

 التر يز والتخص  في مجال منتج أو ادمة محدد .

ة مـــــــن اـــــــالل ،  ســـــــ   لتحقيـــــــق امليـــــــز  التنافســـــــيومؤسســـــــة تنميـــــــة أمـــــــوال األيتـــــــام وبحكـــــــم اصوصـــــــية عملهـــــــا

النســـــــب فـــــــي  مـــــــن أقـــــــل عتبـــــــر وبنســـــــب مرابحـــــــة فهـــــــي تمـــــــن  تمـــــــويالت  ســـــــتراتيجي،ااســـــــتخدام أ ثـــــــر مـــــــن بـــــــديل 

قـــــــــــــل، و ـــــــــــــ لك تنو ـــــــــــــي املنتجـــــــــــــات ومجـــــــــــــاالت ويالت، وبـــــــــــــ لك تحقـــــــــــــق ميـــــــــــــز  الســـــــــــــعر األمجـــــــــــــال مـــــــــــــن  التمـــــــــــــ

(، و يـــــــــــر ذلـــــــــــك مـــــــــــن BOT، وأســـــــــــهم، ونظـــــــــــام )، ومبـــــــــــاٍن مرابحـــــــــــات، وتـــــــــــ جير تمـــــــــــوي ي، وأراٍ  ن االســـــــــــتثمار مـــــــــــ

 .االستثمار مجاالت

تحقيقـــــــــ  دال مـــــــــن اـــــــــالل  ـــــــــرس ثقافـــــــــة التميـــــــــز لـــــــــدى العـــــــــاملين، بحيـــــــــ  يمكـــــــــن لهـــــــــ ا العـــــــــدد وهـــــــــ ا اليمكـــــــــن 

القليــــــــل مــــــــن العــــــــاملين مــــــــي تــــــــوفر البــــــــرامج التدريبيــــــــة املناســــــــبة، ودعــــــــم املســــــــتويات اإلداريــــــــة العليــــــــا تحقيــــــــق 

 ملعتمد . امليز  التنافسية، ونجاح تطبيق الخيارات االستراتيجية ا
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 : االستراتيجية الحرجة للمؤسسةالقضايا  ▪
         

أمـــــــوال   عتبـــــــر مؤسســـــــة تنميـــــــة أمـــــــوال األيتـــــــام مـــــــن املؤسســـــــات الرائـــــــد  فـــــــي املنطقـــــــة فـــــــي مجـــــــال ددار  وتنميـــــــة        

 مـــــــــن مرابحـــــــــة وشـــــــــراء اســـــــــتثمار تلـــــــــك األمـــــــــوال فـــــــــي مجـــــــــاالت ااأليتـــــــــام، مـــــــــن اـــــــــالل 
ت
ســـــــــتثمارية مباحـــــــــة شـــــــــرعا

ا  عـــــــود ع ـــــــ  أول ـــــــك األيتـــــــام بالفائـــــــد  والويـــــــاد  ع ـــــــ  ودالعهـــــــم، وفـــــــي جـــــــاالت بمـــــــاملو يرهـــــــا مـــــــن  ومبـــــــاٍن  أراٍ  

  : سبيل تحقيق ه   الهاية تواج  املؤسسة جملة من التحديات من أبر ها

 

 بنظــــــــامرتبــــــــاط املؤسســــــــة ارفــــــــد املؤسســــــــة بكفــــــــاءات عاليــــــــة  ســــــــبب قلــــــــة عــــــــدد املــــــــو فين وصــــــــعوبة  .1

 للمؤسســـــــة،  عـــــــد أن كـــــــان وفـــــــق أســـــــ  محـــــــدد  ومعتمـــــــد  الـــــــ ي يقتعـــــــ ي التعيـــــــين الخدمـــــــة املدنيـــــــة

 .نظام اا  بها  سهل عليها ذلك

 

ملنافســـــــة الشـــــــديد  مـــــــن املؤسســـــــات والبنـــــــوك اإلســـــــالمية فـــــــي ســـــــبيل جـــــــ   أ بـــــــر عـــــــدد مـــــــن العمـــــــالء ا .2

ن  املويــــــــد مــــــــن التســــــــهيالت ربــــــــاح منافســــــــة، ومــــــــأللتعامــــــــل معهــــــــم، مــــــــن اــــــــالل مــــــــن  تمــــــــويالت بنســــــــب 

 .سرعة وسهولةللعمالء  

 
طـــــــــور التكنولـــــــــويي املتســـــــــار  والـــــــــ ي يحـــــــــتم ع ـــــــــ  املؤسســـــــــة موا بـــــــــة هـــــــــ ا التطـــــــــور، والتحـــــــــدي  الت .3

املســــــــــــتمر لبرامجهـــــــــــــا، وتطـــــــــــــوير بنيتهــــــــــــا التكنولوجيـــــــــــــة مـــــــــــــن أجهـــــــــــــو  وشــــــــــــبكات، حتـــــــــــــ  تحـــــــــــــاف  ع ـــــــــــــ  

 موقعها في ه ا القطا .
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 : الرؤية والرسالة والقيم املؤسسية ▪

 
 

 

ائد  في تنمية أموال األيتام ذات أثر تنموي وط ي مؤسسة ‘‘   ”.متميز  ور

 

 

املحافظـــــــة ع ـــــــ  أمـــــــوال األيتـــــــام واســـــــتثمارها وتنميتهـــــــا بمـــــــا يحقـــــــق أع ـــــــ  العوائـــــــد عليهـــــــا فـــــــي شـــــــت  مجـــــــاالت ‘‘ 

 ألحكــــــــام الشــــــــر عة اإلســــــــالمية، وتقــــــــديم اــــــــدمات متميــــــــز  ملتلقــــــــي الخدمــــــــة مــــــــن
ت
اــــــــالل كــــــــادر  االســــــــتثمار وفقــــــــا

 ”. فؤ ومؤهل وفق املعايير العاملية الجيد  في بي ة متعلمة محفو  لإلبدا  واالبتكار

 

 

 املسؤولية املجتمعية  -4    العمل بروح الفريق              -3            دعم اإلبدا   -2            الخدمة األمثـل   -1

 التعلم واالبتكار  -8التطوير املستمر         -7        العدالة واملساوا   -6الشفافية واملسائلة والنزاهة          -5

 

 : جيةيأهداف املؤسسة االسترات ▪

 

 ستثمارات املؤسسة بما يضمن املحافظة ع   أموال األيتام وتنميتها.ا عظيم عوائد  -1

 التميز.رفي  فاء  األداء املؤسس ي نحو  -2

 املساهمة في التنمية الوطنية الشاملة. -3

 

 

 

 الـــــــرؤيـــــة :

 الـــــرسالـــــــة :

 القيم الجوهرية :
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 : عوامل النجاح ▪

 

فــــــــــي شــــــــــت  التخصصــــــــــات مناســــــــــب  شــــــــــكل تمتلــــــــــك املؤسســــــــــة كــــــــــادر  شــــــــــري مؤهــــــــــل  املــــــــــوارد البشــــــــــرية: -1

داريــــــــة والقانونيــــــــة و يرهــــــــا،  مــــــــا يوجــــــــد بــــــــرامج تــــــــدريب ســــــــنوية لت هيــــــــل املــــــــو فين لضــــــــمان املاليــــــــة واإل 

 للعمالء.تقديم أفضل الخدمات 

داري بحيــــــــــــــــ  يل ــــــــــــــــي ذلــــــــــــــــك  تتمتــــــــــــــــي املؤسســــــــــــــــة باســــــــــــــــتقالل مــــــــــــــــالي و  املــــــــــــــــالي: املؤسســــــــــــــــة تقاللاســــــــــــــــ -2

اصوصـــــــــية عمـــــــــل املؤسســـــــــة وتحســـــــــين أدا هـــــــــا دون أن يكـــــــــون لهـــــــــا عـــــــــبء د ـــــــــافي ع ـــــــــ  نفقـــــــــات الدولـــــــــة 

 املتعدد .

العـــــــــــاملين  ســـــــــــ   املؤسســـــــــــة دلـــــــــــ  التميـــــــــــز، وترســـــــــــيخ ثقافـــــــــــة التميـــــــــــز لـــــــــــدى تميـــــــــــز : املؤسســـــــــــة ددار  امل -3

 التي تنادي بالتميز و عمل علي . لد ها، وال ي ينبي من رؤية وفكر اإلدار  العليا للمؤسسة

 

 : تقييم األداء االستراتيجي ▪

 

 نظتمتلــــــــك املؤسســـــــــة 
ت
يم،   عتمـــــــــد املتا عــــــــة الربعيـــــــــة للمشــــــــار ي املنبثقـــــــــة عــــــــن الخطـــــــــة يــــــــللمتا عـــــــــة والتق امــــــــا

يبـــــــــــين مـــــــــــدى اإلنجـــــــــــا  لألهـــــــــــداف االســـــــــــتراتيجية للمؤسســـــــــــة، االســـــــــــتراتيجية ويصـــــــــــدر ع هـــــــــــا تقريـــــــــــر تقييمـــــــــــي 

 وبيان حسن تنفي  الخطس واملشار ي للوحدات اإلدارية املختلفة في املؤسسة.
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 : 2020 -2018 داء الرئيسة واملستهدفة لألعواممؤشرات األ  ▪
 

افظــــــــــة ســــــــــتثمارات املؤسســــــــــة بمــــــــــا يضــــــــــمن املحا عظــــــــــيم عوائــــــــــد   الهــــــــــدف االســــــــــتراتيجي األول:

 (مؤشرات ةامس) ع   أموال األيتام وتنميتها

 مؤشرات األداء املستهدفة:

1 
 ياد  حجم التمويالت 

 املمنوحة.

سنة 

 2017األساس
 املستهدف 2020 2019 2018

46,384,461 10% 10% 10% 30% 

 ليات املقترحة:اآل

 من  املويد من التسهيالت للعمالء -1

 جديد الداول دل  قطاعات سوقية  -2

 تقديم منتجات جديد . -3

  جاذبية للعمالء.ستثماري و ون  أ ثر املجال اال ستثمار في ه ا ال وذلك  سبب ارتفا  العائد ع   ا

2 

تخفي  االستثمارات ذات 

املخاطر العالية )محفظة 

 األسهم(.

سنة 

 2017األساس
 املستهدف 2020 2019 2018

20,327,000 20% 20% 10% 50% 

 املقترحة:ليات اآل

 بيي األسهم ذات املخاطر العالية. -1

 افض التر وات في  عض املساهمات. -2

 ــــــــــــمن القائمــــــــــــة  واالســــــــــــتثمار فــــــــــــي شــــــــــــركات جديــــــــــــد  واعــــــــــــد مراعــــــــــــا  التنو ــــــــــــي فــــــــــــي محفظــــــــــــة األســــــــــــهم  -3

 .الشرعية

القائمــــــــــــة الشــــــــــــرعية   ــــــــــــمن شــــــــــــراء األســــــــــــهم فــــــــــــي الشــــــــــــركات الكبــــــــــــرى ذات نســــــــــــبة املخــــــــــــاطر  املتدنيــــــــــــة -4

 للشركات.
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3 

 ياد  االستثمار في قطا  

املباني )املجمعات 

 التجارية(.

سنة 

 2017األساس
 املستهدف 2020 2019 2018

38,909,772 

% من  2

قيمة كامل 

 املحفظة

% من  2

قيمة كامل 

 املحفظة

% من  1

قيمة كامل 

 املحفظة

% من  5

قيمة كامل 

 املحفظة

 املقترحة:ليات اآل

 جراء دراسات الجدوى لها.دالعائد االستثماري املناسب  عد  شراء املجمعات ذات -1

 لـــــــ د اهـــــــشـــــــهال فيالعمــــــل ع ـــــــ  تـــــــ جير املحـــــــالت واملكاتــــــب الفار ـــــــة فـــــــي مبـــــــاني املؤسســـــــة لتصــــــل نســـــــبة اإل  -2

100 .%  

4 
 ياد  العائد ع   االستثمار 

 في قطا  األراض ي.

سنة 

 2017األساس
 املستهدف 2020 2019 2018

49,209,552 

% من 3

قيمة كامل 

 املحفظة

% من  3

قيمة كامل 

 املحفظة

% من  4

قيمة كامل 

 املحفظة

% من  10

قيمة كامل 

 املحفظة

 ليات املقترحة:اآل

 اتوقي ي ال  بيي قطي األراض ي ذات السعر املناسب والتي -1
ت
 .رتفا  أسعار ه   القطي مستقبال

تــــــــــوال الفرصــــــــــة موجــــــــــود  الرتفـــــــــــا   رتفــــــــــا  ســــــــــعرها حيـــــــــــ  ال ااإلبقــــــــــاء ع ــــــــــ  قطــــــــــي األراضـــــــــــ ي املتوقــــــــــي  -2

 أسعار تلك القطي.

اقــــــي املميــــــز  دلــــــ  نمــــــر وقطــــــي أصــــــهر ومــــــن  -3 دراســــــة جــــــدوى تنظــــــيم و فــــــرا  قطــــــي األراضــــــ ي الكبيــــــر  فــــــي املو

 ثم عر ها للبيي.

5 
تخفيض حجم الودالي لدى 

 البنوك اإلسالمية.

سنة 

 2017األساس
 املستهدف 2020 2019 2018

32,874,453 

% من  2

قيمة كامل 

 املحفظة

% من  1

قيمة كامل 

 املحفظة

% من  1

قيمة كامل 

 املحفظة

% من  4

قيمة كامل 

 املحفظة

 ليات املقترحة:آلا

 ستثمارية أ ثر جدوى ذات عائد أع  .ا توجي  تلك املبالغ ملجاالت -1
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 .لتزامات املؤسسةاملواجهة  اإلسالمية  من الحدود اآلمنةدبقاء الودالي لدى البنوك  -2

 

 (مؤشرات ثالثة)  فاء  األداء املؤسس ي نحو التميز رفي   :الهدف االستراتيجي الثاني

 مؤشرات األداء املستهدفة:

1 

تفعيل نظام 

الحوسبة 

 وتطوير .

 املستهدف 2020 2019 2018 2017سنة األساس

 تطوير استدامة تفعيل   ير مفعل

نظام حوسبة 

مفعل ومطبق 

 ومتطور 

 ليات املقترحة:اآل

أقسام املؤسسة. -1  تفعيل ه ا النظام و عميم  ع   جميي مديريات و

 بما يناسب طبيعة العمل. النظام العمل ع   تطوير  -2

 سد الثهرات دن وجدت وحل املشكالت املتعلقة بتطبيق ه ا املشرو . -3

2 

دعداد وتوثيق 

دجراءات 

 العمل.

سنة 

 2017األساس
 املستهدف 2020 2019 2018

يوجد 

دجراءات عمل 

 موثقة

دجراءات عمل 

مراجعة 

 ومحدثة

دجراءات عمل 

مراجعة 

 ومحدثة

دجراءات عمل 

مراجعة 

 ومحدثة

اجراءات عمل 

موثقة ومراجعة 

 ومحدثة

 ليات املقترحة:اآل

 تكون اإلجراءات رسمية وقانونية.لدعداد وتوثيق دجراءات العمل  شكل شامل ومستمر  -1

 العمل ع   تحدي  دجراءات العمل بما يناسب التطور املستمر في أعمال املؤسسة. -2

3 

دعداد وتفعيل 

نظام متا عة 

وتقييم اطس 

 العمل.

سنة 

 2017األساس
 املستهدف 2020 2019 2018

يوجد نظام 

 متا عة وتقييم

نظام متا عة 

 وتقييم مستدام

نظام متا عة 

وتقييم مراجي 

 ومطور 

نظام متا عة 

وتقييم 

 مستدام

نظام متا عة 

وتقييم مستدام 

 ومتطور 

 ليات املقترحة:اآل
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تا عـــــــــــة وتقيـــــــــــيم اطـــــــــــس عمـــــــــــل مـــــــــــديريات املؤسســـــــــــة  شـــــــــــكل دائـــــــــــم ومســـــــــــتمر وبيـــــــــــان ملو ـــــــــــي نظـــــــــــام  -1

 العمل.اإلنجا ات وأوج  القصور في 

 العمل ع   تحسين وتطوير اطس العمل باستمرار. -2

 (مؤشران اثنان) اهمة في التنمية الوطنية الشاملةاملس الهدف االستراتيجي الثال :

 مؤشرات األداء املستهدفة:

1 
املساهمة في توفير 

 فر  العمل.

 املستهدف 2020 2019 2018 2017سنة األساس

بناءت عدد فر  العمل الفعلية 

 ع    ر  املرابحات.
 جاري دعداد الدراسات 

 األليات املقترحة:

 تمويل دنشاء مشار ي تجارية وصناعية توفر فر  عمل للشبا . -1

 لويـــــــــــــاد  فـــــــــــــر  العمـــــــــــــل -2
ت
أمـــــــــــــام  تمويـــــــــــــل تطـــــــــــــوير املشـــــــــــــار ي التجاريـــــــــــــة والصـــــــــــــناعية القائمـــــــــــــة أصـــــــــــــال

 الشبا .

2 
املساهمة في 

 توفير املسا ن.

 املستهدف 2020 2019 2018 2017األساسسنة 

عدد املسا ن الفعلية بناءت ع    ر  

 املرابحات واإلجار  املنتهية بالتمليك.
 جاري دعداد الدراسات

 األليات املقترحة:

 .اإلجار  املنتهية بالتمليك ياد  تمويل مرابحات مواد البناء ونظام  -1

  ياد  تمويل صيانة وتوسعة املسا ن القائمة من االل مرابحات شراء مواد البناء.  -2


