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:  زؤٓ٘ اجلنعٔ٘ 

 غسانات ىاجخ٘ بني املاىح ّاملطتفٔد ، ّتكدٓه حكٔلتب ّفل معآري اجلْدٗ الػامل٘ ،  يف دلال حفغ اليعن٘التنٔص ّالسٓادٗ

.عالٕ اخلدمات ذات املطتْٚ ال  

:مؤغسات حتكٔل السؤٓ٘   

 .تطبٔل ىعاو اجلْدٗ الػامل٘ يف اجلنعٔ٘ ّاحلضْل علٙ غَادات اعتنادات اجلْدٗ  .1

 

ّْل اجلنعٔ٘ إىل اليعاو االلهرتّىٕ  .2  .حت

 .االضتدام٘ املالٔ٘  .3

 .أٌ تهٌْ اجلنعٔ٘ ٍدفًا للناحنني  .4

 

: زضال٘ اجلنعٔ٘ 

مجعٔ٘ حفغ اليعن٘ ذات قٔادٗ فاعل٘ ، تيَض خبدمات حفغ اليعن٘ ّتكدمَا بأضالٔب تْانب التطْز العاملٕ يف تلبٔ٘ 

. حاج٘ اجملتنع 
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: أٍه الكٔه 

 .األماى٘  .1

 .اإلتكاٌ  .2

 .التطْٓس املطتنس  .3

 .املطْٝلٔ٘  .4

 .اإلبداع  .5

 .زضٙ املطتفٔد  .6

 .االىتناٛ للجنعٔ٘  .7

 

: األٍداف اإلضرتاتٔجٔ٘ للجنعٔ٘ 

 .تطبٔل اجلْدٗ الػامل٘ يف اجلنعٔ٘  .1

 .حتكٔل مْازد مالٔ٘ ثابت٘ ّآمي٘  .2

 .االضتدام٘ املالٔ٘  .3
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تطبٔل اجلْدٗ الػامل٘ يف اجلنعٔ٘ :                                    مؤغسات حتكٔل اهلدف األّل 

املؤغسات اهلدف 
العدد أّ اليطب٘ 

احلالٔ٘ 

تطبٔل اجلْدٗ 

الػامل٘ يف 

اجلنعٔ٘ 

 % 35ىطب٘ األىعن٘ اإلجسأٜ٘ املهتْب٘ 

 % 30ىطب٘ األخطاٛ يف املعامالت 

 % 2ىطب٘ األخطاٛ يف املعامالت املالٔ٘ 

 % 75ىطب٘ اللْاٜح اجلاٍصٗ 

 دّزتني يف الطي٘ 2عدد الربامج التدزٓبٔ٘ التدضضٔ٘ للنْظفني 

عدد خطابات الػهس ّالتػجٔعٔ٘ احلاصل٘ علَٔا اجلنعٔ٘ 
 خطابات يف 7

الطي٘ 

. الطبٔعٕ ، الساجخٕ  )عدد االعتنادات للجْدٗ احلاصل٘ علَٔا اجلنعٔ٘  .  .)  -

املطسّح٘ مً اجلنعٔ٘  ( اجلدٓدٗ – املنٔصٗ – االبداعٔ٘ –املبتهسٗ  )عدد املػازٓع 
 مػازٓع يف 4

الطي٘ 

 % 90ىطب٘ املعامالت امليجصٗ يف ّقتَا لهل مْظف يف األضبْع 

 % 80ىطب٘ انتنال جتَٔصات بٔٝ٘ العنل 
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تطبٔل اجلْدٗ الػامل٘ يف اجلنعٔ٘ : األٍداف املسحلٔ٘ للَدف األّل 

جَ٘ التيفٔر املػازٓع ّاملبادزات اهلدف املسحلٕ 

التَٔٝ٘ األّلٔ٘ لتطبٔل 

 اجلْدٗ

  ٗإىػاٛ فسٓل لتطبٔل اجلْد. 

  ٗإقام٘ لكاٛات تجكٔفٔ٘ لتطبٔل اجلْد. 

  ٗإقام٘ دّزات تدزٓبٔ٘ لتطبٔل اجلْد. 

  ٗاالطالع علٙ اخلربات الطابك٘ لتطبٔل اجلْد. 

  ٗحضس اجلَات املاحن٘ للجْد. 

  االطالع علٙ غسّط ّمتطلبات اجلْدٗ مً قبل

 .اجلَات املاحن٘ 

فسٓل + إدازٗ اجلنعٔ٘ 

 اجلْدٗ

العنل علٙ تطبٔل 

اجلْدٗ 

  ٗالتيطٔل مع غسنات تطاٍه يف احلضْل علٙ اجلْد

. 

  ٗالتعاقد مع أفطل غسن٘ متيح اجلْد. 

  ٗالبدٛ يف تيفٔر متطلبات احلضْل علٙ اجلْد .

فسٓل + إدازٗ اجلنعٔ٘ 

 اجلْدٗ

تهلٔف الفسٓل باملتابع٘ ّزفع التْصٔات نل أزبع٘  متابع٘ التيفٔر 

أغَس 

 إدازٗ اجلنعٔ٘
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حتْٓل اجلنعٔ٘ إىل إدازٗ الهرتّىٔ٘ : مؤغسات حتكٔل اهلدف الجاىٕ 

العدد أّ اليطب٘ احلالٔ٘ املؤغسات اهلدف 

حتْٓل اجلنعٔ٘ إىل إدازٗ الهرتّىٔ٘ 

 % 95ىطب٘ املعامالت الْزقٔ٘ 

 % 85ىطب٘ املهاتب املؤٍل٘ 

ىطب٘ احلضْل علٙ املعلْمات 

الهرتّىٔا 
15 % 

 شاٜس يف الطي٘ 20000عدد الصٓازات ملْقع اجلنعٔ٘ الهرتّىٔا 

- عدد التطبٔكات االلهرتّىٔ٘ 

 % 10ىطب٘ تْفس اخلدمات الهرتّىٔا 
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حتْٓل اجلنعٔ٘ إىل إدازٗ الهرتّىٔ٘ :                                           األٍداف املسحلٔ٘ للَدف الجاىٕ 

جَ٘ التيفٔر املػازٓع ّاملبادزات اهلدف املسحلٕ 

تأٍٔل ّتدزٓب مْظف 

للجنعٔ٘ علٙ اإلدازٗ 

 اإللهرتّىٔ٘

تعصٓص ثكاف٘ اإلدازٗ اإللهرتّىٔ٘ لدٚ املْظفني ّحتفٔص - 

األقطاو املبادزٗ باختٔاز مْظف الػَس عرب ضْابط ٓتفل 

. علَٔا 

. حتدٓد حاجات املْظفني لتطبٔل اليعاو اإللهرتّىٕ - 

إقام٘ محالت تجكٔفٔ٘ ّتػجٔعٔ٘ ملْظفٕ اجلنعٔ٘ - 

. لتطبٔل اإلدازٗ اإللهرتّىٔ٘ 

. إقام٘ بسامج لتدزٓب املْظفني علٙ اإلدازٗ اإللهرتّىٔ٘ - 

التعاٌّ بني اجلنعٔ٘ ّامليعنات األخسٚ يف اضتدداو - 

 .ّتطبٔكات اإلدازٗ اإللهرتّىٔ٘ 

قطه + إدازٗ اجلنعٔ٘ 

قطه + تكئ٘ املعلْمات 

 التدزٓب ّالتطْٓس

تَٔٝ٘ بٔٝ٘ اجلنعٔ٘ لليكل٘ 

 اإللهرتّىٔ٘

بياٛ اإلدازٗ اإللهرتّىٔ٘ قاىْىٔا عرب مهاتب اضتػازٓ٘ - 

. معتندٗ 

. تْفري التجَٔصات لألقطاو لتطبٔل اإلدازٗ اإللهرتّىٔ٘ - 

. تطْٓس قطه تكئ٘ املعلْمات لْٔانب اليكل٘ اإللهرتّىٔ٘ - 

. تػٔري الينط الطاٜد يف اجلنعٔ٘ إىل اإلدازٗ اإللهرتّىٔ٘ -  

حتْٓل مجٔع معلْمات ّبٔاىات اجلنعٔ٘ إىل اليعاو - 

 . اإللهرتّىٕ 

تَٔٝ٘ اجملتنع ّاملطتفٔدًٓ لتكّبلُ تطبٔل اإلدازٗ - 

. اإللهرتّىٔ٘ يف اجلنعٔ٘ 

قطه + إدازٗ اجلنعٔ٘ 

قطه تكئ٘ + املػرتٓات 

قطه العالقات + املعلْمات 

 ّاإلعالو

تطبٔل ىعاو اإلدازٗ 

اإللهرتّىٔ٘ يف اجلنعٔ٘ 

حتدٓد ْٓو لتدغني اإلدازٗ اإللهرتّىٔ٘ الهامل٘ يف - 

. اجلنعٔ٘ 

التدزج يف حتْل اجلنعٔ٘ إىل اإلدازٗ اإللهرتّىٔ٘ - 

. حتدٓد مدٗ شمئ٘ لالىتكال مً ىعاو العنل الطاٜد - 

. املتابع٘ اإللهرتّىٔ٘ ّقٔاع ىطب٘ اإلجناش لدٚ األقطاو -  

. تعصٓص جاىب األمً يف ىعاو املعلْمات - 

ّْل اجلنعٔ٘ -  تطْٓس املْاقع اإللهرتّىٔ٘ لتْانب حت

. لليعاو اإللهرتّىٕ 

قطه + إدازٗ اجلنعٔ٘ 

قطه + تكئ٘ املعلْمات 

 غؤٌّ املْظفني
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األٍداف اإلضرتاتٔجٔ٘ لتينٔ٘ املْازد املالٔ٘ للجنعٔ٘ 

 .حتكٔل مْازد مالٔ٘ ثابت٘ ّآمي٘  .1

 .مع اجلَات املاحن٘ ّالػسنات التجازٓ٘  (طْٓل٘ املدٚ  )عكد غسانات  .2

 .شٓادٗ املْازد املالٔ٘ مً الصناٗ ّالتربعات العام٘  .3

 

. حتكٔل مْازد مالٔ٘ ثابت٘ ّآمي٘ : مؤغسات حتكٔل اهلدف األّل 

 

العدد أّ اليطب٘ املتْقع٘ املؤغسات اهلدف 

حتكٔل مْازد 

مالٔ٘ ثابت٘ ّآمي٘ 

اجياد مباىٕ اضجنازٓ٘ للجنعٔ٘  بالتعاٌّ مع املؤضطات املاحن٘ 

ّاملطؤّلٔ٘ اجملتنعٔ٘ يف الػسنات ّاملؤضطات 
مباىٕ الطجنازٓ٘ 2

% 80شٓادٗ اعطاٛ اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ للجنعٔ٘ 

% 2.5ىطب٘ االضتكطاع  مً املٔصاىٔ٘  
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حتكٔل مْازد مالٔ٘ ثابت٘ ّآمي٘ :                                            األٍداف املسحلٔ٘ للَدف األّل 

جَ٘ التيفٔر املػازٓع ّاملبادزات اهلدف املسحلٕ 

 املْازد قطه تطْٓس

 املالٔ٘

  ٘ٔإىػاٛ قطه إلدازٗ ّتينٔ٘ املْازد املال. 

  إعداد الٜخ٘ بأعنال الكطه. 

 مػسًٓا زاتبًا إعطاِٛ مع متنٔص تعٔني مدٓس.  

 ًْٓالكامات مً دلنْع٘ مً ّاقتضادٓ٘ مالٔ٘ اضتػازٓ٘ جلي٘ ته 

 .املالٔ٘ املْازد تينٔ٘ يف

  إقام٘ ّزش عنل حلضس أٍه األفهاز يف تينٔ٘ املْازد. 

 الداٜه املالٕ املْزد جلب يف جدٓدٗ ّطسم آلٔات تطْٓس.  

 ٗقطه يف املَاو ّتكطٔه الجك٘ إعطاٛ يف الهربٚ الػسنات ذلانا 

  .املالٔ٘ املْازد

 خاص٘ بدّزات الكطه قٔادٗ دف٘ علٙ ٍه مً تطْٓس.  

+ إدازٗ اجلنعٔ٘ 

 دللظ اإلدازٗ

تينٔ٘ الفسص 

االضتجنازٓ٘ 

للجنعٔ٘ 

  ٘ٓحضس زجال األعنال ّاجلَات اليت تدعه األّقاف ّاملػازٓع اخلري

. 

  ْٖإعداد ملف نامل مبسفكاتُ إلقام٘ مبيٙ اضجنازٖ أّ مػسّع ضي

 .ذات عاٜد مسبح 

  ٗإعداد جدّل لصٓازات التجاز ّزجال األعنال مً قبل دللظ اإلداز. 

  ٚاالضتفادٗ مً جتازب ّخربات اجلنعٔات األخس .

 قطه املْازد املالٔ٘

تينٔ٘ ّتطْٓس 

مػازٓع اجلنعٔ٘ 

  ٘ٔإىػاٛ قطه إلدازٗ ّتطْٓس املػازٓع تابع لكطه تينٔ٘ املْازد املال. 

  إعداد الٜخ٘ ّأىعن٘ خاص٘ بكطه املػازٓع. 

  تعٔني مدٓس مؤٍل إلدازٗ املػازٓع. 

  ٘عكد اضتػازات جتازٓ٘ مع زجال األعنال ّالػسنات املاحن. 

  ٘إىػاٛ مػسّع جتازٖ تابع للجنعٔ٘ نل ضي. 

  ٘تكدٓه دزاض٘ تطْٓسٓ٘ ملػسّعني قاٜن٘ نل ضي .

قطه + إدازٗ اجلنعٔ٘ 

املْازد املالٔ٘ 
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مع اجلَات املاحن٘ ّالػسنات التجازٓ٘  (طْٓل٘ املدٚ  )عكد غسانات : األٍداف املسحلٔ٘ للَدف الجاىٕ 

جَ٘ التيفٔر املػازٓع ّاملبادزات اهلدف املسحلٕ 

االزتكاٛ باجلنعٔ٘ لتهٌْ 

 جالب٘ للناحنني

. إعداد ّتأٍٔل فسٓل خاص للتْاصل مع املاحنني - 

االزتكاٛ لسغب٘ املاحنني بالتجدٓد يف الػسانات ّعدو - 

. إىصاهله للطسم التكلٔدٓ٘ 

التْاصل الداٜه مع املاحنني ّإمدادٍه بهل جدٓد حْل - 

. الػسانات 

. إىػاٛ جياح خاص باملاحنني - 

إعداد دزاض٘ لهل مػسّع ّّضع دلطنات مجٔل٘ - 

- للنػسّع التػطٔ٘ اإلعالمٔ٘ الكْٓ٘ عيد إبساو عكْد . 

 .الػسانات 

قطه + إدازٗ اجلنعٔ٘ 

قطه + املْازد املالٔ٘ 

 اإلعالو

تطْٓس األىعن٘ ّاآللٔات 

لعكد الػسانات 

عكد غسان٘ اضتػازٓ٘ لتطْٓس ّصٔاغ٘ عكْد - 

الػسانات قاىْىًٔا 

إعداد ّصٔاغ٘ املػازٓع لتهٌْ قابل٘ للػسان٘ - 

حضس ّتطْٓل الربامج ّاملػازٓع اليت حتتاج إىل - 

غسانات 

دزاض٘ ّتضئف دلاالت الػسنات الكابل٘ للػسان٘ - 

 

+ دللظ اإلدازٗ 

+ إدازٗ اجلنعٔ٘ 

قطه املْازد املالٔ٘ 
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شٓادٗ املْازد املالٔ٘ مً الصناٗ ّالتربعات العام٘ : مؤغسات حتكٔل اهلدف الجالح 

 

العدد أّ اليطب٘ احلالٔ٘ املؤغسات اهلدف 

شٓادٗ املْازد املالٔ٘ مً الصناٗ 

ّالتربعات العام٘ 

 % 50ىطب٘ مْزد الصناٗ مً املٔصاىٔ٘ 

 % 50ىطب٘ التربعات العام٘ مً املٔصاىٔ٘ 

 % 50ىطب٘ املتربعني مً خازج امليطك٘ 

 مْاضه 6عدد احلنالت املْمسٔ٘ 
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شٓادٗ املْازد املالٔ٘ : األٍداف املسحلٔ٘ للَدف الجالح 

جَ٘ التيفٔر املػازٓع ّاملبادزات اهلدف املسحلٕ 

تطْٓس مطتْٚ أداٛ احلنالت املْمسٔ٘ 

. إعداد ّتأٍٔل فسٓل خاص للخنالت املْمسٔ٘- 

. جتَٔص املػازٓع اإلعالمٔ٘ للخنالت- 

. لدٚ اجلَات األخسٚ. االضتفادٗ مً أبسش التجازب اإلعالمٔ٘- 

. تيْع الْضاٜل اإلعالمٔ٘ للخنالت املْمسٔ٘- 

. إعداد منْذج لهتاب٘ تكازٓس مفضل٘ بعد ىَآ٘ نل محل٘ إعالمٔ٘ - 

التعاٌّ ّالتْاصل مع فسم إعالمٔ٘ لالضتفادٗ ميَه - 

اضتطاف٘ املؤثسًٓ لالضتفادٗ ميَه يف ىػس أىػط٘ اجلنعٔ٘ - 

. التأنٔد علٙ جْدٗ تيفٔر املػازٓع ملطتْٚ احلنالت اإلعالمٔ٘ - 

. إعداد أفهاز ٓطَل مً خالهلا التربع - 

قطه + إدازٗ اجلنعٔ٘ 

قطه + املْازد املالٔ٘ 

العالقات ّاإلعالو 

حتطني مطتْٚ التْاصل بني نباز املتربعني 

ّاجلنعٔ٘ 

. إعداد مْظف خاص بهباز املتربعني - 

. إىػاٛ قاعدٗ بٔاىات خاص٘ بهبازاملتربعني - 

. زضه بسىامج تْاصل هله - 

. نتاب٘ تكسٓس خاص للنتربع عً نل مػسّع - 

. دعْتَه حلطْز مياضبات اجلنعٔ٘ ّافتتاح مػازٓعَا- 

. إقام٘ حفالت خاص٘ لتهسميَه ملً ٓسغب ميَه - 

االضتفادٗ مً جتازب اجلَات األخسٚ يف التعامل مع نباز - 

املتربعني 

  .التفاعل مع نباز املتربعني يف مياضباتُ اخلاص٘ ّالعام٘- 

قطه + إدازٗ اجلنعٔ٘ 

قطه + املْازد املالٔ٘ 

العالقات ّاإلعالو 

 

 

mailto:hefz1440@gmail.com
mailto:hefz1440@gmail.com
mailto:hefz1440@gmail.com
mailto:hefz1440@hotmail.com


:              املنلكة العربية السعودية                                                          الرقه       

 : مجعية زائد حلفظ اليعنة مبحافظة احد املسارحة                                    التاريخ     

:   مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتينية االجتناعية                                 املشفوعات  

( 1122)                 برقه 

  0550803006:  جوال اجلنعية hefz1440@gmail.com  hefz1440@hotmail.com: بريد الكرتوىي 

 SA1105000068290888900000حساب اجلنعية لدى مصرف اإلمناء 

 SA0680000350608010933337حساب اجلنعية لدى مصرف الراجحي 

 

 

 

اعتناد دللظ اإلدازٗ 

 

التوقيع مسنى العضو االسه و 

 رئيس جملس اإلدارة حمند علي شوعي فكيهي  1

 ىائب رئيس اجمللس حسني حمند شوعي فكيهي  2

 امني الصيدوق خالد حيي علي فرجي  3

 عضو اجمللس حمند امحد علي دغريري  4

 عضو اجمللس سلطان حمند جابر حامظي  5
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