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ملخص تنفيذي
الحمد هلل رب العاملين ،والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد املرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
لقد أعدت هذه الوثيقة وهي الثانية في تاريخ الجمعية ،بناء على ما اتفق عليه من قيادات جمعية ارتقاء،
عقب عدد من ورش العمل ،وبناء على تقرير الخبراء واملستشارين بتحليل نتائج استبانات ومقابالت ودراسة
واقع الجمعية ،وبيئتها الداخلية والخارجية ،ومن خالل كل ذلك تم استشراف مستقبل "ارتقاء" خالل
األعوام الخمس القادمة بمشيئة هللا تعالی.
تعتبر هذه الوثيقة املوجه الرئيس ي ملسار العمل املؤسس ي في جمعية ارتقاء؛ من خالل تحديد الفئات
املستفيدة ،والرؤية والرسالة والقيم ،واألهداف ،واملبادرات االستراتيجية ومؤشرات األداء ،مما يساعد في
تحديد األوليات واألنشطة والبرامج؛ في تحقيق األهداف االستراتيجية.
ولذا يمكن تلخيص أهداف هذه الوثيقة االستراتيجية إلى:
 .1تحسين االستفادة من موارد وإمكانات الجمعية املالية والبشرية واستثمارها في تحقيق األهداف
االستراتيجية ،وبما يخدم املستفيدين.
 .2إعطاء تصور واضح ألصحاب املصلحة عن الجمعية وما يمكن أن يقوموا به لتطوير وتحسين
األداء وزيادة فاعليته في املجتمع.
 .3أن نكون الرواد في مجالنا من املؤسسات الخيرية وذلك بالتميز املؤسس ي وتحقيق االستدامة
واملفاهيم والنظم اإلدارية الحديثة.
 .4معرفة مدى تقدم وتطور العمل واألداء ،وقرب أو بعد دور القائمين واملنفذين في تحقيق
االستراتيجيات املرسومة.
 .5قياس مدى تحقق األهداف االستراتيجية من خالل منهجية "بطاقة األداء املتوازن".
بعد تنفيذ الخطة االستراتيجية ،فإننا نسأل هللا تعالى التوفيق واإلعانة لتحقيق أفضل اإلمكانات ،وأن
يبارك هللا في الجهود التي بذلت ألجل تحقيق املصالح املرجوة والنفع العام الذي يصبو إليه قيادات
ومنسوبو الجمعية ،وأن تسهم هذه الوثيقة في تطوير وتحسين األداء والعمل ،مع الحفاظ على قيم
وأخالقيات العمل ،وأن تزيد من تمكين العاملين في البذل والعطاء.
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الرؤية
أن نكون الرواد في إعادة تأهيل أجهزة الحاسب اآللي املستخدمة لدعم برامج تطوير املجتمع وحماية البيئة.
الرسالة
تقديم خدمة اجتماعية احترافية مستدامة تدعم برامج الرقي العلمي وحماية البيئة ،عبر إعادة تأهيل
أجهزة الحاسب املستخدمة وتوزيعها على الجهات االجتماعية والتعليمية في اململكة العربية السعودية.
القيم
تلتزم جمعية ارتقاء بجميع منسوبيها بقيمها الراسخة في جميع أنشطتها وممارساتها ومع جميع املعنيين
بمبادراتها ،وتتأكد كل قيمة بما يتناسب مع املعنيين بها كل في مجال عمله ،ومع ذوي االختصاص على النحو
التالي:
ت

القيمة

1

الخصوصية

2

الشفافية

3

املوثوقية

4

املبادرة

5

االحترافية

شرح القيمة
ضمان السرية التامة لبيانات ومعلومات
املستفيدين وأصحاب املصلحة
اإلفصاح عن تقارير األداء االجتماعي واملؤسس ي
واملالي ونشرها للمجتمع ،وأصحاب املصلحة بوضوح
ومصداقية
بناء الثقة بارتقاء وجودة خدماتها وأدائها ،واالتصال
املستمر والفعال مع أصحاب املصلحة واملستفيدين
واملجتمع
السبق البتكار أفضل الحلول والنماذج واملبادرات
النوعية ،بهدف تحسين األداء االجتماعي واملؤسس ي،
وتحقيق األثر
تطبيق معايير مؤشرات التنافسية العاملية
للمؤسسات الغير ربحية ،ومعايير التميز املؤسس ي،
واالبداع في تقديم الخدمات ،بجدارات علمية
وقدرات مهارية عالية
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املعنيون بالقيمة
فريق العمل واملستفيدين
فريق العمل وأصحاب املصلحة
واملجتمع
فريق العمل وأصحاب املصلحة
واملجتمع

فريق العمل واملستفيدون واملجتمع

فريق العمل
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املحاوراالستراتيجية

املستفيدون

البناء
املؤسيس

أصحاب
املصلحة

البحث
والتطوير

األهداف االستراتيجية مع املستفيدين:
 )1تعظيم الحفاظ على النعمة الرقمية.
 )2االسهام في خفض النفايات االلكترونية بمعدل  500,00كيلو سنويا.
 )3تعزيز ونشر ثقافة امللكية الفكرية عن طريق استخدام البرامج األصلية والتوعية بمخاطر استخدام
البرامج غير األصلية.
 )4االسهام في توعية املجتمع من خالل تواجدنا في املجمعات التجارية واملعارض واملؤتمرات بالشراكة مع
الجهات املعنية.

األهداف االستراتيجية مع أصحاب املصلحة:
 )۱الحفاظ على البيئة.
 )۲االسهام في تحقيق التكامل التنموي مع الجمعيات والجهات ذات العالقة.
 )۳االسهام في اقناع املؤسسات املانحة بتغيير توجهاتها االستراتيجية لإليمان بأهداف "ارتقاء".
 )4بيت خبرة نموذجي معتمد دوليا ومحليا يساهم في نقل التجارب وبناء األبحاث والتطوير ووضع معايير
عاملية إلعداد برنامج تأهيل األجهزة.
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األهداف االستراتيجية للبناء املؤسس ي
 )1أتمتة جميع عمليات الجمعية (تقديم الخدمات  -املالية  -املوارد البشرية) مع لوائح وأدلة إجرائية
واضحة ومفعلة بشكل مستمر.
 )۲إعداد وتدريب ورفع كفاءة املهنيين والعاملين الذين يسهمون فعليا في السعي نحو تحقيق الرؤية
واألهداف الخاصة بالجمعية.
 )3تعزيز هوية الجمعية ووضوح الرؤية واألهداف وتحسين مستوى االتصال مع ذوي املصلحة وفريق
العمل.
 )5قياس نتائج وأثر برامج الجمعية في نهاية كل عام.
 )6تمكين الصف الثاني من القيادات السعودية الشابة بالجمعية وفق معايير القيادة في القطاع الثالث
ومعايير التميز املؤسس ي األوروبي (.)EFQM
 )7تبني آليات فاعلة إلدارة املخاطر االستراتيجية.
األهداف االستراتيجية للبحث والتطوير
 )۱تفعيل ومشاركة البحوث عن النفايات االلكترونية في الجامعات السعودية.
 )2االسهام في بناء األنظمة والتشريعات في مجال البيئة في اململكة بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية
االجتماعية ووزارة االقتصاد والتخطيط ووزارة البيئة واملياه والزراعة.
 )3االسهام في تصحيح اإلحصاءات الرقمية عن النفايات االلكترونية وأثرها بالشراكة مع هيئة
اإلحصاءات بوزارة االقتصاد والتخطيط.
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الغايات واملبادرات واملمكنات
الغاية األولى :جمع  70,000جهاز بنهاية عام 2020م وتوزيع  25,000جهاز ملختلف الجهات االجتماعية
والتعليمية ومستفيديها.

املبادرات االستراتيجية:
 .1أخذ املوافقة السامية للحصول على األجهزة املستخدمة لدى الجهات الحكومية.
 .2توقيع اتفاقيات تعاون مع أكبر الشركات الخاصة بمعدل  10اتفاقيات سنوية لدعم الجمعية
باألجهزة والتكاليف التشغيلية.
 .3توقيع اتفاقيات مع شركات قطع الغيار لدعم الجمعية بأسعار مخفضة.
 .4توقيع اتفاقيات مع إدارات التعليم لدراسة مدى االحتياج في املدارس واعتماد طلبات الدعم
املقدمة.
املمكنات:
 .1تبني الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة لتحقيق الرؤية والرسالة.
 .2وجود صف ثاني من القيادات قادر على تحقيق األهداف.
 .3شراكات استراتيجية فاعلة في تقديم الخدمات وتحقيق املستهدف.
 .4برنامج الكتروني يحقق الترابط والتكامل بين الخدمات وسهولة تقديم الخدمة للمستفيدين.
 .5تجهيز املقر بالوسائل الالزمة لعمليات التأهيل.
 .6وجود فريق عمل متكامل لديه الخبرة في تقديم الخدمات.
 .7منصة الكترونية للمتطوعين.
 .8متابعة وتقويم املبادرات وقياس فرص التحسين شهريا.
 .9قياس أداء املؤشرات كل أربع أعوام بما يسهم في تحقيق األهداف.
 .10بيئة عمل محفزة تشجع على االبتكار واإلبداع.
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الغاية الثانية :أن نكون أنموذجا في التميز املؤسس ي واالستدامة والحوكمة والشفافية.
املبادرات االستراتيجية:
 .1االلتزام بتطبيق معايير التميز املؤسس ي .EFQM
 .2تطبيق معايير إدارة املخاطر وفق نموذج (.)Pestel
 .3تطوير وتمكين كفاءات العمل داخل الجمعية بما يحقق أفضل النتائج للمستفيدين.
 .4تطبيق معايير الحوكمة والشفافية وفق متطلبات وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
 .5أتمتة العمليات الداخلية وفق نظام الكتروني واحد يربط الجمعية ومستفيديها.
 .6تطوير مؤشرات قياس أداء العمليات ونتائج املخرجات ومراجعة كفاءة الخدمات سنويا.
 .7التعريف بالجمعية وخدماتها وإبراز دورها والخدمات التي تقدمها للمجتمع بأفراده داخليا وخارجيا
ومؤسساته.
 .8الحصول على جوائز محلية وعاملية.
 .9العمل على كسب تأييد وثقة أصحاب املصلحة بإمدادهم باملعلومات الصحيحة والحقائق عن
مشروعات الجمعية وخدماتها.
املمكنات:
 .1تطبيق معايير التميز املؤسس ي وتحسين الفرص بصورة مستمرة.
 .2نشر تقارير األداء االجتماعي واملؤسس ي واملالي مع فرص التحسين باملوقع اإللكتروني.
 .3متابعة التجارب العاملية واإلقليمية واملحلية في تحقيق التميز املؤسس ي.
 .4مراقبة تطبيق األنظمة واللوائح واإلجراءات اإلدارية واملالية داخل الجمعية.
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الغاية الثالثة :أن يكون لنا دور فاعل في الحفاظ على البيئة.
املبادرات االستراتيجية:
 .1الحفاظ على البيئة من خالل إعادة تدوير  3,000,000كيلو من النفايات اإللكترونية.
 .2توقيع اتفاقية مع وزارة البيئة لوضع معايير تقنن السلوك تجاه النفايات اإللكترونية لدى الشركات.
 .3الشراكة االستراتيجية مع مصانع إعادة التدوير باململكة.
 .4تنفيذ حمالت توعوية بمعدل  4حمالت سنويا.
 .5عقد املؤتمرات والندوات العلمية وحلقات البحث واملناقشة فيما يتعلق بالنفايات اإللكترونية.
 .6تشجيع حركة البحث العلمي من خالل جائزة ارتقاء ألبحاث البيئة لطالب الدراسات الجامعية.
 .7إيجاد حلول استراتيجية وأنظمة وتشريعات للنفايات اإللكترونية.
املمكنات:
 .1الشراكة مع األندية البيئية في الجامعات للمساهمة في البحوث العلمية.
 .2الحصول على االعتراف والدعم من اإلسكوا واملنظمات الدولية ،لتزويدنا بأفضل املمارسات
واالحصائيات البيئية.
 .3فريق عمل تسويقي احترافي.
 .4دعم البنية التشغيلية بما يتناسب مع حجم النفايات اإللكترونية املستهدفة.
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املستفيدين واألثراملطلوب
تصنف جمعية ارتقاء الفئات املستفيدة ،بما يحقق األثر املطلوب على النحو التالي:
توضيح اشمل للفئة

األثراملطلوب احداثه

ت

فئة املستفيدين

1

الجمعيات الخيرية

2

لجان التنمية

لجنة التنمية االجتماعية األهلية ،تهدف لتلمس
احتياجات املجتمع املحلي ،والعمل على تحقيقها
باملشاركة مع الدولة ممثلة في وزارة العمل والتنمية
االجتماعية.

رفع كفاءة لجان التنمية تقنيا

3

مراكز األحياء

هي جهة تابعة للجان التنمية وهي بمثابة مراكز
اجتماعية ورياضية وثقافية عالية املستوى تخدم
أفراد الحي.

رفع كفاءة مراكز األحياء تقنيا

4

املؤسسات التعليمية
الحكومية

هي املؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم.

رفع كفاءة املؤسسات
التعليمية تقنيا

هي منظمات خيرية تم تأسيسها ألهداف نبيلة
رفع كفاءة الجمعيات الخيرية
ملساعدة وإصالح املجتمع من خالل األنشطة
تقنيا
املختلفة ،دون أدنى مقابل ،ومعتمدة لدى وزارة العمل
والتنمية االجتماعية.
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عوامل النجاح الرئيسية

الكفاءة
القيادية

فريق عمل
مؤهل

القيم

البحث والطوير
وأفضل
املامرسات

الرشاكات
الفاعلة

الهيكل التنظيمي

مجلس اإلدارة

املدير التنفيذي

املرشف العام
للعمليات و
التشغيل

املانحني و
املستفيدين

العمليات

املستودع
والخدمات
اللوجستية

املعمل

العالقات العامة و
اإلعالم

التطوع

11

الشؤون اإلدارية و
املالية

اإلدارة املالية

املوارد البرشية و
الشؤون اإلدارية
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الوحدات املطورة

وحدة
التطوير
والجودة

وحدة
تقنية
املعلومات

نتائج التحليل الرباعي:
نقاط الضعف

نقاط القوة
• مجلس اإلدارة

•

• كوادر عمل متميزة

•

• تفرد الفكرة (الجمعية الوحيدة باململكة)

•

• الرشاكة االسرتاتيجية مع اكسرتا ومايكروسوفت

•

ضعف الثقة لدى األفراد (الخصوصية)
ضعف االنتشار والتسويق

التكلفة العالية لقطع الغيار

عدم وجود استدامة مالية

• وجود رشاكات اسرتاتيجية مع مؤسسات حكومية
وأهلية

• حاجة املجتمع الرتقاء

الفرص
•
•

املخاطر

توجه اململكة الداعم إلعادة التدوير
التوجه

املجتمعي

اللوجستية

لرشكات

• تراجع االعتامد عىل أجهزة الحاسب

الخدمات • التغري التقني الرسيع

• التغري املستمر يف سياسات الداعمني
التقنيني
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أصحاب املصلحة
أصحاب املصلحة هم جميع املعنيين ممن يهمهم ويعنيهم أمر الجمعية ،وهم:
أصحاب املصلحة

ماذا يريدون منا

ماذا نريد منهم

• تعظيم املنفعة املجتمعية
• الشفافية والتواصل الفعال
وزارة العمل والتنمية
االجتماعية

• وجود موازنة واضحة ومعتمدة
• االلتزام بالتعاميم واللوائح
• إطالق مبادرات تنموية مستدامة تدعم
رؤية اململكة

• االلتزام بالقرارات واألنظمة
إمارة املنطقة الشرقية

وزارة البيئة  -وزارة
التعليم

مجلس االدارة

• الشفافية والتواصل الفعال

• تسريع القرارات
• دعم استراتيجية ومبادرات
الجمعية

• دعم الجمعية تجاه
املانحين
• رعاية مناسبات واحتفاالت
الجمعية

• تعظيم املنفعة املجتمعية

• تقارير إحصائية

• املشاركة في تعظيم األثر البيئي

• شفافية في املعلومات

• دعم البرامج التعليمية

• االسهام في التشريعات
البيئية

• العمل بروح الفريق
• أن نكون جاذبين للمانحين – الداعمين
• تحقيق املستهدفات املطلوبة

• املشاركة في دعم واستقرار
الجمعية ماديا وإداريا
• التواصل املستمر وحضور
االجتماعات الدورية

الجمعية العمومية

• تحقيق املستهدفات املطلوبة

• التفاعل مع تقارير
الجمعية
• تقديم املقترحات واملبادرات
املبتكرة واالبداعية

املانحين

• االلتزام بمنهجيات الدعم املقررة لديهم
13
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• تضمين مجاالت العمل
االستراتيجي
• اإلسهام في إعداد
الدراسات والبحوث
الجامعات ومراكز
الدراسات البحثية
واالحصاء

• تحديد مجاالت البحث
• توفير املعلومات واإلحصاءات

• توفير مصادر األبحاث
والدراسات البحثية
• تقديم االستشارات
املتخصصة في األبحاث
واإلحصاء
• تقديم التدريب األكاديمي

• شفافية وتقارير إعالمية مميزة
املؤسسات االعالمية

• دعوتهم في املناسبات وإعطاؤهم مكانة
مناسبة واالشادة بهم
• مشاريع وخدمات مميزة وشراكات
ورعايات

• استمرار وزيادة الدعم
اإلعالمي
• الشفافية
• التغطية اإلعالمية
للفعاليات واألنشطة في
جميع الوسائل اإلعالمية
• تقديم التدريب والدورات
• تبني رؤية ورسالة الجمعية

املتطوعين

• فتح فرص تطوعية في مجاالت عمل
الجمعية
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مجاالت العمل
اعتمدت جمعية ارتقاء ثالثة مجاالت للعمل وتنبثق منها مسارات وخطوط إنتاج ،والتي تمثل التوجهات
الرئيسي ة ،واألطر العامة إليضاح منهجية العمل لعموم العاملين في الجمعية ،بما يحقق تطلعات أصحاب
املصلحة ،وهي كالتالي:
املجال األول :إعادة التأهيل
تسعى الجمعية للحفاظ على النعمة الرقمية من خالل عملية تأهيل أجهزة الحاسب اآللي املستخدمة
واعادتها إلى حالة جديدة أو مشابه للجديد ،عبر عدة مسارات:
 .1الفحص والتقييم
 .2التنظيف الداخلي
 .3مسح البيانات
 .4تثبيت قطع الغيار والبرامج
 .5التنظيف الخارجي
 .6التغليف
املجال الثاني :إعادة التدوير
تسعى الجمعية للحفاظ على البيئة من خالل الشراكة مع مصانع التدوير املختصة إلعادة تدوير القطع
التالفة إلى مكوناتها األولية ،مما يساهم في حفظ املوارد الطبيعية وإيجاد حلول عملية للنفايات اإللكترونية
املتراكمة.
املجال الثالث :البرامج التوعوية
تنفيذ برامج توعوية بالشراكة مع مختلف الجهات لتحقيق:
 .1توعية املجتمع بأهمية إعادة التدوير ومخاطر النفايات اإللكترونية
 .2نشر ثقافة االستخدام األمثل لتقنية املعلومات
 .3نشر ثقافة الحفاظ على النعمة الرقمية
15
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السياسات العامة
 )1مواكبة رؤية اململكة
تواكب ارتقاء توجهات اململكة من خالل التنمية االجتماعية والحفاظ على البيئة ،وذلك من خالل
إعادة التدوير ،ودعم التنمية االجتماعية لتحقيق:
 .1تطوير العملية التعليمية ،من خالل استخدام التقنية
 .2دعم الجهات االجتماعية باألدوات التقنية املختلفة وتخفيف األعباء املالية عنهم
 .3توفير حلول بيئية للنفايات اإللكترونية

 )2االعتماد على اإلحصائيات
االعتماد على اإلحصائيات سياسة عمل بالنسبة لجمعية ارتقاء ،حيث تحرص على مشاركة املعلومات
واإلحصاءات املتعلقة بالبيئة مع الجهات املعنية لتبادل كل ما يخدم االستراتيجية.
ويعتمد قياس نتائج ارتقاء بالدرجة الرئيسة على املعلومات اإلحصائية ،وخاصة فيما يتعلق بكل من:
 .1زيادة نشر ثقافة الرقي الفكري والعلمي
 .2خفض معدالت النفايات اإللكترونية
 )3ارتقاء بيت خبرة
تسعى الجمعية لتكون بيت خبرة نموذجي معتمد دوليا ومحليا ،مما يسهم في نقل التجارب وبناء األبحاث
والتطوير.
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 )4االسهام في التشريعات البيئية
تسهم جمعية ارتقاء في بناء أنظمة وتشريعات للحد من الهدر الرقمي ،وذلك بالشراكة مع الجهات
الحكومية املعنية كوزارة العمل والتنمية االجتماعية ووزارة التخطيط ووزارة البيئة ،وتستثمر نتائج تجاربها
وممارساتها في تحقيق أفضل عائد للمجتمع والبيئة.

 )5استثمارالتقنية الحديثة
تعمل ارتقاء بكل جدية الستثمار التقنيات الحديثة ،وأصبحت التقنية اليوم خیار استراتيجي لجمعية
ارتقاء ،وذلك بتفعيل الحوسبة للعمليات واإلجراءات والخدمات من خالل برنامج إلكتروني يحقق الترابط
والتكامل بين الخدمات ،مما يسهل تقديم الخدمات على منسوبيها واملستفيدين من خدماتها ،ويضبط
تقاريرها باحترافية.

 )6التميزاملؤسس ي
تلتزم جمعية ارتقاء بتطبيق املنهجيات اإلدارية الحديثة ،وعلى رأسها اعتمادها العمل على تطبيق معايير
التميز املؤسس ي ،ويتم اختيار النظم اإلدارية الحديثة واألنسب لعمل الجمعية وفق ما تقتضيه املصلحة،
وتحقيق الوصول ملراتب متقدمة في سلم التميز وبشكل متدرج ومتسارع ،كما تسعى للحصول على جوائز
التميز املؤسس ي املحلية واإلقليمية والعاملية ،وتأهيل منسوبيها ملواكبة متطلبات هذه الغاية.
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مؤشرات األداء الرئيسية
البعد

رمز
الهدف

املستفيدين

س1

رفع كفاءة الجمعيات الخيرية
تقنيا
س ۲-۱

ص1

تعظيم االثر على املستفيدين ص ۱-۱
وتحقيق رضا اصحاب
ص 2 -1
املصلحة

الهدف

رمز
املؤشر

مؤشرات االداء

س ۱-۱

عدد املستفيدين من البرامج والخدمات

ص1-2

عدد املستفيدين
نسبة التغيير االيجابي في املستفيدين
نسبة رضا اصحاب املصلحة
درجة مطابقة معايير التميز املؤسس ي

ص 2-2نسبة انجاز فرص التحسين الخارجية والداخلية

اصحاب املصلحة
ص2

تحقيق التميز املؤسس ي

املالي

م1

تنمية مصادر دخل ثابتة
للوصول الى االستدامة
االقتصادية

العمليات الداخلية

ل1

بناء شراكات استراتيجية
فاعلة
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ص3-2

مدة معالجة الشكوى

ص4-2

نسبة انجاز اجراءات الخطة التشغيلية

ص5-2

نسبة تنفيذ توصيات مجلس االدارة

ص6-2

درجة مطابقة تنفيذ االجراءات

م2-1

نسبة نمو االيرادات الثابتة

م3-1

نسبة تغطية االيرادات الثابتة ملصاريف
التشغيلية

م4-1

إجمالي إيرادات االستثمارات واألوقاف

ل 1 -1

عدد الشراكات االستراتيجية

ل2-1

نسبة املستفيدين عبر الشراكات إلى اجمالي
املستفيدين

وثيقة الخطة االسرتاتيجية لألعوام  2020- 2015م

ل2

تطوير وتطبيق االنظمة
واللوائح واالجراءات االدارية
واملالية

ل3

بناء الصورة الذهنية
للجمعية

ل4

التحسين املستمر للعمليات
والخدمات

ت1

املهارات واملعارف

ت2

التعلم والنمو

ل 1 -2

عدد اللوائح واالنظمة املطورة واملعتمدة

ل 2 -2

نسبة تطبيق اللوائح واالنظمة

ل 1 -3

عدد املانحين والداعمين الجدد

ل 2 -3

نسبة رضا املانحين والداعمين

ل 1 -4

نسبة تحقيق الخدمات ملعايير التطوير املؤسس ي

ل 2 -4

معدل تكلفة الجهاز

ل 3 -4

نسبة رضا املانحين واملستفيدين

ت1-1

عدد الدورات التدريبية املنفذة وفق خطة
التدريب

تطوير برنامج إلكتروني يحقق ت1-2
الترابط والتكامل بين
الخدمات وسهولة تقديمها ت2-2
للمستفيدين والعمل عن بعد

نسبة ربط الخدمات بالبرنامج اإللكتروني املوحد
نسبة الرضا عن سهولة استخدام برنامج الربط
اإللكتروني

ت1-3

نسبة رضا العاملين

ت2-3

عدد االفكار الجديدة املطبقة
نسبة اكتمال توظيف فرق العمل لتقديم
الخدمات

ت3

بيئة عمل محفزة تشجع على
االبتكار واالبداع

ت4

فريق عمل متكامل لديه
الخبرة في تقديم الخدمات

ت1-4

ت5

بناء صف ثان من القيادات
قادر على تحقيق االهداف

ت1-5

عدد افراد الصف الثاني املؤهلين

ت6

بناء منظومة قياس النتائج
لتحفيز التميز املؤسس ي

ت1-6

نسبة اكتمال بناء منظومة قياس التميز
املؤسس ي

ت7

البناء القيمي

ت1-7

نسبة اكتمال البناء القيمي ملنسوبي ارتقاء
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