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 املوازنة التقديرية املبادرات التشغيلية قيمة املؤشرات املؤشرات ألاهداف التشغيلية ألاهداف الاستراثيجية

جقديم خدماث إسهاهيت وجىمويت مخميزة 

 وملبيت الحخياجاث املسخفيديً

 رياى 60666 ابخهار 3 عدد الخدماث إلاسهاهيت املخميزة املصممت جصميم خدماث إسهاهيت مخميزة

خدماث إلاسهاهيت املخميزة عدد ال جقديم خدماث إسهاهيت وجىمويت مخميزة

 املىفذة

 رياى 000660666 بىاء 3 عدد الوحداث السنىيت املىفذة

 رياى 3660666 جزميم 0 عدد الوحداث السنىيت املزممت

 رياى 480666 سداد 4 عدد مزاث جقديم خدمت سداد إلايجار

 رياى 060666 وعي 5 عدد الخدماث الخىمويت املخميزة املىفذة

 رياى 000666 جثمير %56 وسبت حعشيش القدرة املاليت حعشيش القدرة املاليت ش القدرة والنفاءة املاليتحعشي

 6 جزشيد %85 وسبت حعشيش النفاءة املاليت حعشيش النفاءة املاليت

 اىري 00566 إعالم دار 70666 عدد سوار املوقع إلالنترووي حعشيش الظهور إلاعالمي حعشيش العالمت املجخمعيت

 رياى 80666 مشارلت 8 عدد املشارماث املجخمعيت جىميت املشارلت املجخمعيت

 رياى 70666 حسويق دار 7 عدد امللفاث الدسويقيت املطورة حسويق املىخجاث والخدماث

إشزاك املخطوعين في جصميم وجقديم 

 الخدماث

 6 إشزاك 06 ميم الخدماثعدد املخطوعين املشارلين في جص إشزاك املخطوعين في جصميم الخدماث

 رياى 00066 إشزاك 76 عدد املخطوعين املشارلين في جقديم الخدماث إشزاك املخطوعين في جقديم الخدماث

بىاء عالقاث مؤسسيت مع مىظماث 

 القطاعاث الثالثت

عقد الشزاماث الخهامليت الفعالت مع 

 مىظماث القطاع الحهومي

 6 شزاماث 9 عقودة مع مىظماث القطاع الحهوميعدد الشزاماث الخهامليت الفعالت امل

عقد الشزاماث الخهامليت الفعالت مع 

 مىظماث القطاع الخاص

 6 شزاماث 5 عدد الشزاماث الخهامليت الفعالت املعقودة مع مىظماث القطاع الخاص

عقد الشزاماث الخهامليت الفعالت مع 

 مىظماث القطاع غير الزبحي

 6 شزاماث 6 الفعالت املعقودة مع مىظماث القطاع غير الزبحيعدد الشزاماث الخهامليت 

 رياى 50666 أجمخت %066 وسبت أجمخت العملياث الداخليت أجمخت العملياث الداخليت الخحوى الزقمي

 رياى 50666 أجمخت %066 وسبت أجمخت جقديم الخدماث أجمخت جقديم الخدماث

 رياى 0040666 جوظيف 3 عدد الوظائف املسنىت في الهيهل الخىظيمي وارد البشزيتجخصيص امل جخصيص املوارد البشزيت وجأهيلها

 رياى 00666 جأهيل يحدسب الحًقا وسبت جأهيل الهوادر إلاداريت جأهيل الهوادر إلاداريت

 رياى 40666 جأهيل يحدسب الحًقا وسبت جأهيل الهوادر الفىيت جأهيل الهوادر الفىيت

 رياى 460666 جودة %066 وسبت بىاء هظام إدارة الجودة الشاملت بىاء هظام إدارة الجودة الشاملت جحقيق الخميز املؤسس ي

 6 حولمت %066 وسبت حولمت العملياث وإلاجزاءاث حولمت العملياث وإلاجزاءاث

 رياى 0460666 بييت جحخيت %06 وسبت إهجاس جملو املقز الزسمي املخهامل امخالك مقز رسمي ببييت جحخيت مخهاملت


