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 وزير الوبلية

 األهيي العبم

 العبم األهييهسبعذ 

 اإلداريةللشؤوى 

هسبعذ األهيي العبم 

 للشؤوى الوبلية

يذيريح 

انًرالثح 

 وانرفريش

 هستشبرو هعبلي الوزير

 هكتت هعبلي الوزير

  العبماألهييهستشبرو  هكتت عطوفة االهيي العبم

لجٌة التخطيط والتٌسيق 

 والوتبثعة 

يذيريح انشؤوٌ 

انماَوَيح 

 واأليوال انؼايح

يذيريح يانيح 

 غرب ػًاٌ

 انحاسوب يذيريح 

وذكُونوخيا 

 انًؼهوياخ

يذيريح ذًُيح  يذيريح اإلدارج 

 انًوارد انثشريح 

يذيريح يانيح 

يحافظح      

 ( يذيريح11)

يذيريح 

 انخسيُح انؼايح

يذيريح  

 انذيٍ انؼاو 

يذيريح 

 انحساتاخ انؼايح

يذيريح انذراساخ  

وانسياساخ  

 االلرصاديح 

يذيريح 

 اإليراداخ انؼايح

ندُرا انرماػذ 

انًذَي 

 وانؼسكري

انرفريش لسى 

لسى ذطوير 

انرلاتاخ 

انذاخهيح 

ذذليك  لسى 

االيراداخ 

وحذاخ لسى 

انرلاتح 

انًانيح 

انذيواٌ لسى 

لسى انرماػذ 

 واأليوال انؼايح

لسى انرحمك 

 وذحصيم انضريثح

لسى انًراتؼح 

 وانرذليك

قسن قضبيب 

الذولة 

واالستشبرات 

 القبًوًية

ذحصيم لسى 

االيوال  

انؼايح 

انذيواٌ لسى 

لسى انرماػذ 

 وااليوال انؼايح

لسى انًراتؼح 

 وانرذليك

انرحهيم  لسى 

وانثريدح 

لسى انشؤوٌ 

االداريح 

وانًانيح 

 انذيواٌلسى 

انؼاو 

لسى انهوازو 

واندريذج 

 انرسًيح

لسى 

انخذياخ 

لسى ذخطيط 

انرذرية 

  انرطوير و 

 االداري

شؤوٌ  لسى 

انًوظفيٍ 

انخسيُح لسى 

لسى انُفماخ 

انؼايح 

لسى صُذوق 

االَفاق 

لسى 

سكارذاريح 

انهداٌ 

لسى 

االسرمثال 

وانًراتؼح 

لسى انذػى 

 انفُي

لسى 

 االلرراض

لسى 

االحصاء 

وانرحهيم 

لسى 

انحساتاخ  

انًصرفيح 

لسى 

انحساتاخ 

انًركسيح 

انحساب لسى 

انخرايي 

دراساخ  لسى 

االلرصاد 

انوطُي 

لسى ذحهيم 

انسياساخ انًانيح 

وااللرصاديح 

لسى انؼاللاخ 

انًانيح 

وااللرصاديح 

انذونيح 

االحصاء لسى 

لسى 

االيراداخ 

انؼايح 

صُذوق لسى 

االيراداخ 

رسوو  لسى 
 طواتغ

انوارداخ 

وانًُارج 

انًانيح 

لسى 

انفوائط 

ذاتؼح  ووال

انًانيح 

صُذوق لسى 

انضًاٌ 

 االخرًاػي

واالدخار 

لسى 

انًحاسثح 

انرواذة لسى 

لسى انًحاسثح 

هسبعذ األهيي العبم 

 لشؤوى الوحبفظبت

ذخطيط لسى 

 انًوارد 

انثشريح 

انًركس يذيريح 

 انرذريثي

انرذرية لسى 

لسى رد 

االيراداخ  

وانرسوياخ 

لسى ػًهياخ 

 انذيٍ انؼاو

لسى انسهف 

وانردياخ 

وانًصروفاخ 

انًسرردج 

لسى 

االياَاخ 

انضًاٌ لسى 

واالدخار 
لسى 

انًحاسثح 

لسى 

انؼاللاخ 

انؼايح 

لسى  

انًحاسثح 

وانرحمماخ 

 انؼايح

لسى انرشغيم 

وانشثكاخ 

لسى 

انحكويح 

االنكرروَيح 

لسى 

انخذياخ 

 االنكرروَيح 

يذيريح 

انًساهًاخ 

  انحكوييح

لسى 

انشركاخ 

انًرؼثرج  

وذحد 

انرصفيح 

لسى 

االسرثًار 

وانًراتؼح 

لسى 

انًساهًاخ 

لسى ػًهياخ  

انًذفوػاخ 

وانًشررياخ 

لسى ػًهياخ 

االدارج 

انُمذيح 

لسى ػًهياخ 

 انحساتاخ 

 االعالم واالتصبلهكتت 

لسى ػًهياخ 

انمثط 

وااليراداخ 

لسى ادارج 

انًشاريغ 

وانًوازَح 

لسى انًرالثح 
الهيى /وانرفريش

انشًال 

لسى انًرالثح 

الهيى /وانرفريش

اندُوب 

لسى 

انؼاللاخ 

انًانيح 

 سكرتير اللجٌة الوركسية لالستئجبرات

وحذج اندودج وذمييى االداء انًؤسسي 

 (تًسروى لسى  )

يذيريح ادارج انًؼهوياخ انًانيح 

انحكوييح 

(GFMIS) 

لسى االرشفح 

 وانًهفاخ 

لسى انذيواٌ 

لسى انًراتؼح  

وانرذليك 

يذيريح انرماػذ 

 وانرؼويضاخ

لسى 

دػى  انرطوير و

 GFMIS َظاو

 

لسى ذذليك 

اػًال انهدُح 

لسى دراسح 

االػفاءاخ 

لسى 

ادارج انشثكاخ 

وانرشغيم 

ولواػذ انثياَاخ 

 GFMIS نُظاو

لسى 

انثرايح وتُاء 

انمذراخ 

 نًشروع

GFMIS 

لسى 

يركس دػى 

 يسرخذيي َظاو

GFMIS 

لسى ذذليك 

اػًال انذيٍ 

 انؼاو

 

لسى اػادج 

هُذسح َظى 

انؼًهياخ 

 لسى انًحاسثح

  ثوستوى هذيرية/وحذة االستشبرات القبًوًية

وحذة هشبريع الشراكة 

ثوستوى هذيرية 

وحذج يراتؼح أػًال يانياخ 

 (تًسروى لسى)انًحافظاخ 

يذيريح يانيح 

 خُوب ػًاٌ

لسى انرماػذ 

وااليوال انؼايح 

لسى انًراتؼح 

وانرذليك 
لسى انًحاسثح 

  هذيرية الرقبثة الذاخلية

قسن الرقبثة الذاخلية القلين 

  الجٌوة

قسن الرقبثة الذاخلية القلين 

  الشوبل

 
  قسن التذقيق والرقبثة الوبلية

  قسن الرقبثة اإلدارية

  التقبعذ/ قسن الرقبثة الذاخلية 

وحذج االلرصاد 

تًسروى )انكهي 

 (لسى

يذيرياخ 

 انًركس

يذيرياخ 

 انًحافظاخ

وحذج 

تًسروى 
 يذيريح

وحذج 

تًسروى 
 لسى

 يذيريح 18

 ( لسى85)

 يذيريح 11

 ( لسى34)
2 3 
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 اإلطبر العبم للخطت اإلستراتيجيت 4

4
 

 انجرايج واألَشغخ ويشبرَغ انىزارح 

 األهذاف االسزرارُجُخ  

 انرؤَخ

 انرسبنخ

 انمُى

 
 

 

االهذاف انفرػُخ نهىحذاد انزُظًُُخ فٍ 

  انىزارح 

 ِٕظِٛخ ِزىبٍِخ ٌٍّشبس٠غ اٌزفص١ٍ١خ ٌٍٛصاسح: اٌّشبس٠غ 

 اردبٖ ٚو١ف١خ رسم١ك اال٘ذاف االعزشار١د١خ: األ٘ذاف اٌفشػ١خ 

  ِٚمب١٠ظ أداء ٌٍٛصاسححغب٠بد ٚٔزبئح ِشخٛ: األ٘ذاف االعزشار١د١خ 

 اإلطبس األخاللٟ اٌّشزشن اٌزٞ ٠ٛخٗ اٌٛصاسح ِٕٚزغج١ٙب: اٌم١ُ 

 االغشاض اٌشئ١غخ اٌزٟ ٚخذد ٚصاسح اٌّب١ٌخ ِٓ أخٍٙب: اٌشعبٌخ 

 اٌٛظغ اٌّغزمجٍٟ اٌطّٛذ اٌزٞ رزطٍغ ئ١ٌٗ اٌٛصاسح: اٌشؤ٠خ 
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 هيكل الخطت اإلستراتيجيت 5

 انزخغُظ نؼًهُخ انزخغُظ االسزرارُجٍ

انًمبرَخ انًرجؼُخ  
Benchmarking  

 إػذاد انزحهُم انجُئٍ
SWOT Analysis 

 نهرؤَخ وانرسبنخ وانمُى  إػذاد صُبغبد يجذئُخ

 نهرؤَخ وانرسبنخ وانمُى  إػذاد انصُبغبد انُهبئُخ 

ثهىرح األهذاف االسزرارُجُخ واألهذاف انفرػُخ 

 وانًشبرَغ ثشكم يجذئٍ

ثهىرح األهذاف االسزرارُجُخ واألهذاف انفرػُخ  

 وانًشبرَغ ثشكم َهبئٍ

 يراجؼخ شبيهخ ألجساء انخغخ وإػذاد انزمرَر انُهبئٍ
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 هعطيبث إستراتيجيت هحىريت وإنعكبسبتهب على هستقبل الىزارة 6

  :ثرز انًؼغُبد إلسزرارُجُخ وزارح انًبنُخأ

 

 ػجس يسيٍ فٍ يىازَخ انذونخ. 

 يذَىَُخ يزساَذح. 

  (ايبَبد، سهفبد)صرفُبد غُر يرصىدح فٍ لبَىٌ انًىازَخ. 

 اسزًرار انذػى نجؼض انسهغ وانًؤسسبد. 

 أزيبد الزصبدَخ ػبنًُخ والهًُُخ. 
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 التحليل البيئي والوقبرنت الورجعيت 7

 
    (Benchmarking )الوقبرنت الورجعيت 

 

 لآلخرين؟ أين نحن ببلنسبت  

 التحسين الورغىبت؟ هب هي هجبالث  

 :رًذ انًمبرَخ انًرجؼُخ نألثؼبد انزبنُخ 

 .(انجحرٍَ/ نجُبٌ )حُث رى يمبرَخ وظُفخ وزارح انًبنُخ وانًهًخ انرئُسخ نهب يغ وزارح انًبنُخ فٍ كم يٍ )انجؼذ انىظُفٍ  

 .(حُث رى يمبرَخ إسزرارُجُخ وزارح انًبنُخ ثئسزرارُجُبد انىزاراد األخري)انجؼذ اإلسزرارُجٍ  
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 ( SWOT Analysis )أبرز نقبط القىة ونقبط الضعف وأبرز الفرص والتهذيذاث  7

W 

O 

 T 

  S S 

O 

 T 

W 

 Weaknessesَمبط انضؼف 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

  ٌٟظؼف اٌزٕغ١ك ِب ث١ٓ اٌٛصاسح ٚدٚائش٘ب اٌزبثؼخ ٌّؼب

اٌٛص٠ش ِٓ خٙخ ٚاٌٛصاساد ٚاٌذٚائش األخشٜ ِٓ خٙخ 

. ثب١ٔخ

 ظؼف االرصبي ِغ ِزٍمٟ اٌخذِخ. 

 لٍخ اٌىٛادس اٌجشش٠خ اٌّإٍ٘خ. 

 Strengthsَمبط انمىح 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 دػُ اإلداسح اٌؼ١ٍب ٌجشاِح اإلصالذ. 

 َدٚس اٌٛصاسح اٌفبػً فٟ اٌمطبع اٌؼب. 

 ٚخٛد اٌز٠ًّٛ اٌالصَ ٌزسم١ك أ٘ذاف اٌٛصاسح. 

 ٟٚخٛد اٌّشوض اٌزذس٠ج. 

  اػزّبد أفعً اٌّّبسعبد اٌؼب١ٌّخ فٟ ِدبي اٌّب١ٌخ

 .اٌؼبِخ

 ٔظبَ ئداسح اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌسى١ِٛخ. 

W 

 T 

S  انفرصOpportunities 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 ٟاالعزمشاس اٌغ١بع . 

 ٓاٌؼاللبد ا١ٌّّضح ِغ اٌششوبء االعزشار١د١١ٓ اٌّس١١ٍ. 

 ٟاٌؼاللبد ا١ٌّّضح ِغ اٌؼبٌُ اٌخبسخ. 

 

 O 

S 

W 

O 

   T 

 Threatsانزهذَذاد 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 َػدض اٌّٛاصٔخ ٚاسرفبع سص١ذ اٌذ٠ٓ اٌؼب. 

 زدُ ٚػذَ ِشٚٔخ إٌفمبد اٌدبس٠خ   .

  ٟػذَ ِشٚٔخ اٌمٛا١ٔٓ ٚاألٔظّخ اٌزٟ رسىُ اٌزٛظ١ف ف

. اٌمطبع اٌؼبَ

 ٗصغش زدُ االلزصبد األسدٟٔ ٚأىشبف. 

  رغشة اٌىفبءاد اٌّإٍ٘خ ئٌٝ اٌّإعغبد اٌّس١ٍخ

 .ٚاٌخبسخ١خ

 اسرفبع فبرٛسح دػُ اٌطبلخ ٚاٌّٛاد اٌز١ٕ٠ّٛخ. 



~ 10 ~ 
 

 

 

 الرؤيـــت والرسـبلـــت 8

 فٌ تساهى اإلبذاع عهي يحفزة اإلقهًٌَ انًستوى عهي يتًَزة يانَت إدارة
.انًًهكت فٌ انًواطنَن ورفاه واإلقتصادً انًانٌ اإلستقرار تعزٍز

رؤيت 
الىزارة

 خالل ين انًقذيت انخذياث ويستوى انعاو انًال إدارة بآنَاث االرتقاء
 وباإلعتًاد انعانًَت انًًارساث أفضم وتطبَق انًانَت انتشرٍعاث تحذٍث

.انًتًَزة وانًعرفَت انبشرٍت انًوارد عهي

رسبلت 
الىزارة
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 القــيــــن 9

.االخالص ٚاٌسظ ثبٌّغإ١ٌٚخ ٚاالٌزضاَ ردبٖ اٌٛصاسح ِٚزٍمٟ اٌخذِخ: االَزـًــبء

.االٌزضاَ ثبإلفصبذ فٟ اٌّؼبِالد ٚاإلخشاءاد ٚاٌج١بٔبد ٚفك أػٍٝ دسخبد ا١ٌّٕٙخ: انشفبفُــخ

.اٌزؼبًِ ثس١بد٠خ ِٚٛظٛػ١خ ٌزسم١ك أ٘ذاف اٌٛصاسح: انُساهـــخ

.رشع١خ اٌؼًّ اٌدّبػٟ رفى١ًشا ٚعًٍٛوب: انؼًم ثروح انفرَك انىاحذ

.االسرمبء ثدٛدح اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌّزٍمٟ اٌخذِخ زغت أفعً اٌّّبسعبد اٌؼب١ٌّخ: انزًُـس واإلثذاع فٍ انؼًم

قـيــن  
الىزارة
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األ٘ذاف اٌفشػ١خ

(1-1)اٌٙذف اإلعزشار١دٟ األٚي 

(1)اٌٙذف اٌٛطٕٟ األٚي 
رغىَر اإللزصبد انىعٍُ نُكىٌ يسدهًرا ويُفزًحب ػهً 

األسىاق اإللهًُُخ وانؼبنًُخ

رغىَر آنُبد رسى انسُبسخ انًبنُخ

:يذَرَخ انذٍَ انؼبو           

رخف١ط رىب١ٌف ِٚخبطش اإللزشاض ٚرسم١ك اٌزٛاصْ ث١ٓ اٌذ٠ٓ اٌخبسخٟ 1-1-1

.ٚاٌذ٠ٓ اٌذاخٍٟ           

.رؼض٠ض اٌشفبف١خ ٚاإلفصبذ 1-1-2

:يذَرَخ اإلَراداد انؼبيخ           

رؼض٠ض اإل٠شاداد اٌّس١ٍخ ٚرٛع١غ لبػذرٙب ٌٍّغبّ٘خ فٟ رغط١خ إٌفمبد 1-1-3

.اٌدبس٠خ           

:يذَرَخ انذراسبد وانسُبسبد اإللزصبدَخ           

.رسم١ك األ٘ذاف اإلٌضا١ِخ ٚاٌزأش١ش٠خ ٚا١ٌٙى١ٍخ ظّٓ ثشٔبِح االصالذ اٌّبٌٟ 1-1-4
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األ٘ذاف اٌفشػ١خ

(2-2)اٌٙذف اإلعزشار١دٟ اٌثبٟٔ 

(2)اٌٙذف اٌٛطٕٟ اٌثبٟٔ 
ًُب وشفبفخ  رؼسَس اإلدارح انحكىيُخ نزكىٌ يسزمرح يبن
وخبضؼخ نهًسبءنخ ػهً انصؼُذٍَ انًركسٌ وانًحهٍ

رفغ كفبءح انرلبثخ انًبنُخ

: GFMISيذَرَخ           

(.اٌّشزٍخ اٌثب١ٔخ ٌالٔزشبس)ػٍٝ اٌٛصاساد ٚاٌذٚائش اٌسى١ِٛخ  GFMISاالٔزشبس فٟ رطج١ك ٔظبَ  2-2-1

:يذَرَخ انًسبهًبد انحكىيُخ           

.رؼض٠ض آ١ٌخ اإلششاف ػٍٝ ِغبّ٘بد اٌٛصاسح ٚاٌسىِٛخ فٟ اٌششوبد 2-2-2

.رفؼ١ً أداء ِّثٍٟ اٌٛصاسح فٟ ِدبٌظ ئداسح ١٘ٚئبد ِذ٠شٞ اٌششوبد 2-2-3

:يذَرَخ انرلبثخ انذاخهُخ           

.اٌّسبفظخ ػٍٝ اٌّبي اٌؼبَ ٚاٌّٛخٛداد اٌؼبِخ ٚاٌزأوذ ِٓ زغٓ ئعزخذاِٙب ثبٌشىً األِثً 2-2-4

:يذَرَخ انشؤوٌ انمبَىَُخ واأليىال انؼبيخ           

.رفؼ١ً ل١ٛد ٚلعب٠ب اٌخض٠ٕخ اٌسمٛل١خ ٚاٌدضائ١خ ٚأٙبؤ٘ب ثصٛسح أص١ٌٛخ 2-2-5

:يذَرَخ انًرالجخ وانزفزُش           

.ِشالجخ آ١ٌبد اٌؼًّ اٌّبٌٟ ٌٍٛصاساد ٚاٌذٚائش اٌسى١ِٛخ ٌٍّسبفظخ ػٍٝ اٌّبي اٌؼبَ 2-2-6

:يذَرَخ انًركس انزذرَجٍ           

.رسغ١ٓ ِغزٜٛ أداء اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّسبعجخ ٚاٌشلبثخ ٚاإلداسح اٌّب١ٌخ فٟ اٌٛصاساد ٚاٌذٚائش اٌسى١ِٛخ 2-2-7

 األهذاف الىطنيت واألهذاف اإلستراتيجيت واألهذاف الفرعيت 10



~ 14 ~ 
 

 

األ٘ذاف اٌفشػ١خ

(3-2)اٌٙذف اإلعزشار١دٟ اٌثبٌث 

(2)اٌٙذف اٌٛطٕٟ اٌثبٟٔ 
ًُب وشفبفخ  رؼسَس اإلدارح انحكىيُخ نزكىٌ يسزمرح يبن
وخبضؼخ نهًسبءنخ ػهً انصؼُذٍَ انًركسٌ وانًحهٍ

رفغ كفبءح إدارح انًىارد انًبنُخ

:يذَرَخ انخسَُخ انؼبيخ           

.اداسح ع١ٌٛخ اٌخض٠ٕخ ٌٍّسبفظخ ػٍٝ سص١ذ اٌخض٠ٕخ دائًٕب ٌذٜ اٌجٕه اٌّشوضٞ 2-3-1

:يذَرَخ انحسبثبد انؼبيخ           

ئصذاس اٌسغبة اٌخزبِٟ اٌغٕٛٞ ٌٍّٛاصٔخ اٌؼبِخ ٌٍذٌٚخ ٚاٌسغبة اٌخزبِٟ ٌٍٛزذاد 2-3-2

.اٌسى١ِٛخ ظّٓ اٌّذح اٌمب١ٔٛٔخ           

:يذَرَخ انزمبػذ وانزؼىَضبد           

.ئداسح ٚئعزثّبس أِٛاي صٕذٚلٟ اٌعّبْ ٚاإلدخبس ثأفعً اٌٛعبئً ٚألً اٌّخبطش 2-3-3

:يذَرَخ انشؤوٌ انمبَىَُخ واأليىال انؼبيخ           

(.عًٕذا ٌمبْٔٛ رسص١ً األِٛاي اٌؼبِخ)رسغ١ٓ وفبءح آ١ٌبد رسص١ً اٌّبي اٌؼبَ  2-3-4
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األ٘ذاف اٌفشػ١خ

(4-2)اٌٙذف اإلعزشار١دٟ اٌشاثغ 

(2)اٌٙذف اٌٛطٕٟ اٌثبٟٔ 
ًُب وشفبفخ  رؼسَس اإلدارح انحكىيُخ نزكىٌ يسزمرح يبن
وخبضؼخ نهًسبءنخ ػهً انصؼُذٍَ انًركسٌ وانًحهٍ

رغىَر انخذيبد انًمذيخ نًزهمٍ انخذيخ

:يذَرَخ انزمبػذ وانزؼىَضبد           

.رسغ١ٓ ِغزٜٛ اٌخذِبد اٌزمبػذ٠خ اٌّمذِخ ٌّزٍمٟ اٌخذِخ 2-4-1

:يذَرَخ نجُزٍ انزمبػذ انًذٍَ وانؼسكرٌ           

رسغ١ٓ آ١ٌخ اٌؼًّ ٚئٔدبص اٌمشاساد اٌزمبػذ٠خ ٚاٌّب١ٌخ ثٛلذ ألً ٚثبٌذلخ اٌّطٍٛثخ ئعزٕبًدا اٌٝ 2-4-2

.اٌزشش٠ؼبد اٌّؼّٛي ثٙب          

:يذَرَخ اإلدارح           

.رأ١ِٓ ئزز١بخبد اٌٛصاسح ِٓ اٌٍٛاصَ ٚاٌخذِبد ثأفعً ٔٛػ١خ ٚألً رىٍفخ 2-4-3

:يذَرَخ انحبسىة وركُىنىجُب انًؼهىيبد           

.رط٠ٛش األٔظّخ اٌّؼّٛي ثٙب فٟ اٌٛصاسح ٚرمذ٠ُ اٌخذِبد اٌّغبٔذح 2-4-4

:يذَرَخ انًركس انزذرَجٍ           

اٌّغبّ٘خ فٟ ص٠بدح اٌٛػٟ ثبٌّفب١ُ٘ اٌّسبعج١خ ٚاٌشلبث١خ ٚاإلداسح اٌّب١ٌخ اٌؼبِخ اٌفؼبٌخ ػٍٝ 2-4-5

.اٌّغز١٠ٛٓ اٌّسٍٟ ٚاإلل١ٍّٟ          

:يذَرَخ يبنُبد انًحبفظبد           

.رسغ١ٓ ِغزٜٛ اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌٍّشاخؼ١ٓ فٟ اٌّسبفظبد 2-4-6
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األ٘ذاف اٌفشػ١خ

(5-2)اٌٙذف اإلعزشار١دٟ اٌخبِظ 

(2)اٌٙذف اٌٛطٕٟ اٌثبٟٔ 
ًُب وشفبفخ  رؼسَس اإلدارح انحكىيُخ نزكىٌ يسزمرح يبن
وخبضؼخ نهًسبءنخ ػهً انصؼُذٍَ انًركسٌ وانًحهٍ

رفغ سىَخ األداء انًؤسسٍ فٍ انىزارح

:وحذح انجىدح ورمُُى األداء انًؤسسٍ           

.رط٠ٛش ٔظبَ األداء اٌّإعغٟ ِٚأعغخ أػّبي اٌٛصاسح 2-5-1
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األ٘ذاف اٌفشػ١خ

(6-2)اٌٙذف اإلعزشار١دٟ اٌغبدط 

(2)اٌٙذف اٌٛطٕٟ اٌثبٟٔ 
ًُب وشفبفخ  رؼسَس اإلدارح انحكىيُخ نزكىٌ يسزمرح يبن
وخبضؼخ نهًسبءنخ ػهً انصؼُذٍَ انًركسٌ وانًحهٍ

رؼسَس انمذراد انجشرَخ وانًؼبرف نذي انًىظفٍُ

:يذَرَخ رًُُخ انًىارد انجشرَخ            

.رؼض٠ض اٌىبدس اٌجششٞ فٟ ٚصاسح اٌّب١ٌخ 2-6-1

:يذَرَخ انًركس انزذرَجٍ            

.رسغ١ٓ ِغزٜٛ أداء اٌؼب١ٍِٓ فٟ ٚصاسح اٌّب١ٌخ 2-6-2
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