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مهنجية بناء وتنفيذ اسرتاتيجية امرشكة اموطنية نلتشغيل
ان تحدٌد التوجه االستراتٌجً او المسار الذي ٌجب ان تسلكه الشركة خالل السنوات الخمس القادمة ٌعتمد بدقته على مدى التحلٌل الواقعً المبنً على البعد التارٌخً ألداء
الشركة والغاٌات التً انشأت من اجلها وعلٌه فأننا قمنا بتحلٌل عناصر البٌئة الداخلٌة والخارجٌة بكافة مكوناتها  .ولكً نحقق اعلى مستوى من الدقة بالتحلٌل تم اجراء التحلٌل
ضمن منهجٌة العمل التالٌة:

تحلٌل االداء السابق

ما هو السبب فً وجودنا؟

تطوٌر االستراتٌجٌة

تخطٌط اإلستراتٌجٌة

تحلٌل االداء السابق

أٌن نحن اآلن؟

أٌن نرٌد أن نكون؟

ما هً العوامل التً تؤثر على مخرجاتنا
ونتائجنا ؟
ما هً البٌئة المحٌطة بنا ؟
كٌف هً عملٌاتنا؟
(سلسلة القٌمة)
كٌف ٌمكن أن نصل إلى رؤٌتنا المستقبلٌة?

المتابعة

M&E

ترجمة اإلستراتٌجٌة

تنفٌذ االستراتٌجٌة
ترجمة االستراتٌجٌة

تشغٌلٌة؟
أهدافتشغٌلٌة؟
إلىأهداف
االستراتٌجٌةإلى
ترجمةاالستراتٌجٌة
كٌفٌةترجمة
كٌفٌة

لرصدوو
واألهدافلرصد
المقاٌٌسواألهداف
تعرٌفالمقاٌٌس
كٌفٌةتعرٌف
كٌفٌة
أالستراتٌجٌة؟
مراقبةأالستراتٌجٌة؟
مراقبة

 .1الرسالة والقٌم (المدى الطوٌل)

 .2الرؤٌا (متوسطة المدى)
 .3التحلٌل الخارجً (الفرص والتهدٌدات)
التحلٌل SWOTوتحدٌد المواقع
تحلٌل ()PESTLE
 .4التحلٌل الداخلً (نقاط القوة ونقاط الضعف)

إرشادات االستراتٌجٌة

 .5االستراتجٌة

 .6القٌمة المستهدفة للمستفٌدٌن ،محاور االستراتٌجٌة والخرٌطة
اإلستراتٌجٌة
 .7تصمٌم بطاقة األداء المتوازن

كٌفٌة بناء خطة عمل تستند إلى الرؤٌة
واالستراتٌجٌة؟

متابعة وتقٌٌم االستراتٌجٌة و التعلم

 .8إجتماعات مراجعة اإلدارة اإلستراتٌجٌة

دور امرشكة اموطنية مبوامئة امعرض وامطلب بسوق امعمل -اسرتاتيجية امتشغيل اموطنية
هٌكلٌة سوق العمل

جانب الطلب

جانب العرض

المخرجات والنتائج

1

2

3

إستقطاب
الشباب
للتدرٌب

تدرٌب
وتاهٌل
الشباب

التشغٌل
واالحالل

رفع كفاءة العرض

العملٌات الرئٌسة

موائمة التدرٌب

•عملٌة االستهداف
والترغٌب والدعاٌة
واالعالم

•التدرٌب النظري
والعملً بالمعاهد
• التدرٌب فً
المٌدان (المشغلٌن)

موائمة التشغٌل

•تصمٌم البرامج
التدرٌبٌة بحسب
متطلبات السوق

زٌادة فعالٌة الطلب
•التسوٌق للخرٌجٌن
•تشغٌل الخرٌجٌن
(إتفاقٌات التشغٌل)
•المتابعة للمشتغلٌن

الاهداف الاسرتاتيجية اموطنية متمنية املوارد امبرشية -اهداف امتعلمي وامتدريب املهين وامتقين 2025-2016 -
• وضع سبل لتعزٌز وتحدٌد جمٌع انماط التعلٌم وتطوٌر المهارات
هزا انذوس يُاط تًجانس انرؼانٍى وانرذسٌة

اتاحة الفرص

• تعزٌز جودة التعلٌم والتدرٌب المهنً والتقنً ووضع متطلبات قبول عالٌة للمدربٌن
الجودة

انًسرهذف

هزا انذوس يُاط تًشكض االػرًاد وضثط انجىدج ويشكض اػرًاد انًذستٍٍ

• وضع قواعد واضحة للحوكمة من اجل تطبٌق المساءلة
يىاصَاخ يىجهح تانُرائج.

المساءلة

انًسرهذف أَظًح وآنٍاخ إداسج أداء يؤسسً فاػهح ذذػى اذخار انمشاس.
يؤسسح ذسائم وذحاسة راذها إداسٌا ً وفٍُاً ويانٍا ً.

• اتباع وسائل تموٌل وتعلٌم مبتكرة وتفعٌل الشراكات بٌن القطاعٌن العام والخاص
االبتكار

إَشاء يشاكض ذًٍض ذذاس تُسثح  %100يٍ انمطاع انخاص وتانرؼاوٌ يغ ششاكاخ إػرًاد دونٍح
انًسرهذف يؤسسح "يرؼهًح" فً ذطىس يسرًش فً أدائها االسرشاذٍجً.
ذطىٌش انًُاهج يٍ لثم انمطاع انخاص تئششاكح تؼًهٍح ذظًٍى انًُاهج وذُفٍزها
 انرىسغ فً لطاػاخ جارتح نهؼًانح االسدٍَح ويؼذالخ انشواذة فٍها يشذفؼح يثم لطاع
انخذياخ انفُذلٍح  ،لطاع انطالح انُظٍفح  ،لطاع انخذياخ انهىجسرٍح فً انظُاػح

• تعزٌز مكانة التعلٌم والتدرٌب المهنً والتقنً وجعله قطاع جاذب
انماط التفكٌر

انًسرهذف شثاب يرؼهًٍٍ ويُرجٍٍ ٌؼرًذوٌ ػهى أَفسهىًٌ ،ثهىٌ لذوج فً انًجرًغ.
خطح اػاليٍح ذسرهذف انشثاب ذؼضص اهًٍح انرذسٌة انًهًُ ويؼذالخ انشواذة تمطاع انرشغٍم انًهًُ

موامئة اهداف الاسرتاتيجية اموطنية متمنية املوارد امبرشية -واهداف امرشكة اموطنية نلتشغيل -موامئة رأس ية

مطابق
نشارك به

غٌر مطابق
لٌس دورنا

Objectives of vocational training - HR
اتاحة الفرص

االبتكار

المساءلة

وضع سبل لتعزٌز وتحدٌد
جمٌع انماط التعلٌم
وتطوٌر المهارات

اتباع وسائل تموٌل
وتعلٌم مبتكرة وتفعٌل
الشراكات بٌن القطاعٌن
العام والخاص

وضع قواعد واضحة للحوكمة
من اجل تطبٌق المساءلة

NET GOLAS

مخرجات زٌادة دور القطاع الخاص
بإدارة العملٌة التدرٌبٌة

عملٌات

تطوٌر الٌات
االستهداف
واألستقطاب

إنشاء مراكز
تمٌز متخصصة

انظمة حوكمة االداء المؤسسً

نتائج

زٌادة فعالٌة التدرٌب
المهنً

الجودة

أنماط التفكٌر

تعزٌز جودة التعلٌم
والتدرٌب المهنً
والتقنً ووضع
متطلبات قبول عالٌة
للمدربٌن

تعزٌز مكانة التعلٌم والتدرٌب
المهنً والتقنً وجعله قطاع
جاذب

نتائج

رفع قابلٌة التشغٌل

مخرجات

زٌادة الطلب على خرٌجً
الشركة

عملٌات
تطوٌر المناهج
التدرٌبٌة

بناء منظومة
تشاركٌة إجتماعٌة
مع الشركاء

تطوٌر الٌات
متابعة
المشتغلٌن

تطوٌر الٌات
التسوٌق للخرٌجٌن

زٌادة أعداد
المشتغلٌن

محور التعلم والتطور المؤسسً
إستقطاب وتطوٌر رأس المال
البشري والمحافظة علٌه

تطوٌر الٌات اعداد الموازنة

أتمتة جمٌع عملٌات الشركة وتقدٌم
الخدمات اإللكترونٌة عبر قنوات متعددة

تحسٌن الٌات التغطٌة االعالمٌة
والتواصل الداخلً والخارجً

تأسٌس وتعمٌق ثقافة
التمٌز فً األداء

أجندة امتغيري ”“Change Agenda
يهخض انىضغ انحانً

أجُذج انرغٍٍش

انىضغ انًسرهذف

ػاللح انششكح يغ انمطاع انخاص

ػذو وجىد اضافاخ حمٍمٍح نهمطاع انخاص فً إداسج انًؼاهذ
انرذسٌثٍح

إَشاء يشاكض ذًٍض ذذاس تُسثح  %100يٍ انمطاع انخاص

ذظًٍى انًُاهج وذُفٍزها

يُاهج ذمهٍذٌح ال ذحفض ػهى االسرمطاب او انرشغٍم

ذطىٌش انًُاهج يٍ لثم انمطاع انخاص تئششاكح تؼًهٍح ذظًٍى انًُاهج
وذُفٍزها

انرؼهٍى وانرذسٌة وانرشغٍم

شثاب ػاصفىٌ ػٍ انرؼهى وانؼًم انًُرج انحمٍمً.

شثاب يرؼهًٍٍ ويُرجٍٍ ٌؼرًذوٌ ػهى أَفسهىًٌ ،ثهىٌ لذوج فً انًجرًغ.

انمطاػاخ انرذسٌثٍح انًسرهذفح

لطاع االَشاءاخ

لطاع انخذياخ انفُذلٍح  ،لطاع انطالح انُظٍفح  ،لطاع انخذياخ انهىجسرٍح
فً انظُاػح

اإلٌشاداخ انًؤسسٍح

ػذو وجىد اسرثًاساخ يسرذايح ذكفً احرٍاجاخ انًؤسسح.

اسرثًاساخ ذغطً االحرٍاجاخ انرطىٌشٌح نهًؤسسح.

اإلَفاق انًؤسسً

يىاصَاخ تُىد.

يىاصَاخ يىجهح تانُرائج.

انششاكاخ ،االذظال ،وانرىاطم

فؼانٍاخ ذغطً االحرٍاجاخ اإلػاليٍح نهًؤسسح

فؼانٍاخ ذفرح أتىاب وفشص نهًؤسسح.

انًىاسد انثششٌح نهًؤسسح

يىاسد تششٌح ال ذؼًم نرحمٍك ذىجهاخ يؤسسٍح يىحذج.

يىاسد تششٌح يرؼهًح ذغطًّ احرٍاجاخ انؼًم ذؼًم ذجاِ ذحمٍك أهذاف
يؤسسٍح يىحذج.

إداسج األداء ودػى اذخار انمشاس

آنٍاخ غٍش فاػهح إلداسج األداء انًؤسسً

أَظًح وآنٍاخ إداسج أداء يؤسسً فاػهح ذذػى اذخار انمشاس.

ذمٍُح انًؼهىياخ

تٍُح ذحرٍح وخذياخ ذمٍُح يؼهىياخ ال ذخذو االحرٍاجاخ االسرشاذٍجٍح
نهًؤسسح.

تٍُح ذحرٍح وخذياخ ذمٍُح يؼهىياخ ذخذو كافح االحرٍاجاخ االسرشاذٍجٍح
نهششكح.

إداسج انًؼشفح

يؤسسح ال ذًرهك يمىياخ انرؼهى انًؤسسً انًسرذاو.

يؤسسح "يرؼهًح" فً ذطىس يسرًش فً أدائها االسرشاذٍجً.

انشلاتح وانًشاجؼح

ضؼف انًسائهح اإلداسٌح أو انفٍُح أو انًانٍح.

يؤسسح ذسائم وذحاسة راذها إداسٌا ً وفٍُاً ويانٍاً.

املراحل امزمنية مالنتقال يف معل امرشكة – املسار الاسرتاتيجي  2025املستند عىل

”تطوٌر القاعدة اإلنتاجٌة
والقدرة على االعتماد على
الذات“

”التنافسٌة وتصدٌر الكفاءات
والخبرات البشرٌة “

 البدء بتعزٌز االستدامة والمكانة المالٌة
 توفٌر العنصر البشري الكفوء للشركة
 ادخال القطاع الخاص بملكٌة الشركة  التوسع فً استقبال القطاعات
 البدء بمرحلة االنتقال الى مراكز
المحفزة لالستثمار والجاذبة
 تصدٌر الكفاءات البشرٌة
التمٌز فً ادارة المعاهد التدرٌبة وذالك للعمالة االردنٌة
(المحترفٌن والمعتمدٌن )
بالشراكة مع القطاع والشركات
 التوسع بإنشاء مراكز التمٌز
العالمٌة
فً مختلف محافظات المملكة

زٌادة قابلٌة التشغٌل

مرحلة التجهٌز

تعزٌز عناصر الكفاءة المؤسسٌة
للشركة

اجندة امتغيري Change Agenda

جماالت معل امرشكة اموطنية ....

تدرٌب
وتاهٌل
الشباب

1

2

استقطاب
الشباب

مجالس الشراكة P.P.P

تحوٌل المعاهد الى مراكز تمٌز
بالشراكة مع القطاع الخاص
والشركات العالمٌة

تحسٌن جودة التدرٌب وزٌادة قابلٌة التشغٌل
اشراك القطاعات المهمة فً ملكٌة
الشركة ()owner ship
المقاوالت
الصناعة
السٌاحة

تشغٌل
الشباب

3

مشاركة القطاع الخاص فً
الحاكمٌة واالدارة
ٌمثل القطاع الخاص ما نسبته
 %78من مجلس االدارة

التركٌز على
استهداف مناطق
البادٌة الثالث

امتوجه الاسرتاتيجي نلرشكة اموطنية نلتشغيل وامتدريب – امرتكزي عىل
A

تأسٌس شراكات فاعلة مع القطاع الخاص
1

إنشاء مزاكز التميز

2

•تفعٌل المسؤولٌة االجتماعٌة للشركات
•إشراك بٌوت الخبرة فً ادارة الشركات

•تطوٌر المهارات بمواكبة التطورات
•إدارة المٌزة التنافسٌة للمناطق

االستدامة بالتشغيل

6

•متابعة المشتغلٌن بهدف تطوٌر
المسارات المهنٌة
•توفٌر قواعد بٌانات عن المتدربٌن

5

C

أنشاء شزكات المتخصصة

التشغيل

تصميم المناهج وتنفيذها

3

D

االستدامة المالٌة وتعزٌز
االٌرادات الذاتٌة

•زٌادة مساهمة القطاع الخاص بتصمم
البرامج التدرٌبة
•ضمان فرص التدرٌب بحسب متطلبات
سوق العمل

4

التدريب االنتاجي

• رفد سوق العمل بالمهنٌن بحسب
متطلبات المشغلٌن
• تجهٌز الٌات التشغٌل ()Marketing

•االنتقال التدرٌجً للمشارٌع المدرة للدخل
•توفٌر شراكات تدرٌبٌة ذات عوائد مادٌة
وغٌر مادٌة للطلبة

رفع مستوى قابلٌة التشغٌل

توفٌر التدرٌب المتخصص

B

احملاور االإسرتاتيجية نلرشكة اموطنية نلتشغيل وامتدريب املهين
هندسٌة بناء وتصمٌم محاور تنفٌذ االستراتٌجٌة
ٌجب على المحاور ان تركز على جملة من النقاط االستراتٌجٌة كالً بحسب اختصاصه

محور التدرٌب والتأهٌل
االستقطاب:
•بناء الٌات فاعلة
لالستهداف بكافة
الوسائل االعالمٌة
المتاحة
•استخدام منابر
التواصل
االجتماعً
الستقطاب
واستهداف الفئة
المحددة بالتدرٌب
فً كل قطاع
تستهدفة الشركة
•استخدام المواقع
االلكترونٌة
للمؤسسات
الشرٌكة
والداعمة لزٌادة
االستقطاب

محور التشغٌل

التدرٌب والتأهٌل:
•تصمٌم البرامج التدرٌبٌة
بحسب متطلبات السوق
والتركٌزعلى المهن
األنشائٌة
•التوسع ببرامج التدرٌب
المهنً لقطاعات ٌتسهدفها
سوق العمل بالتشغٌل مثل
قطاع الخدمات الفندقٌة،
وقطاع الخدمات
اللوجسستٌة فً
الصناعات ،وقطاع الطاقة
النظٌفة
•أعطاء االولوٌة للقطاع
الخاص بإدارة المعاهد
والمراكز (مراكز التمٌز)
• الدخول بشراكات فاعلة
مع القطاع الخاص من
خالل انشاء شركات
إنتاجٌة

التسوٌق:
•التوجاااااااه الاااااااى الاااااااربط
االلكتروناااااً للمتخااااارجٌن
المااؤهلٌن للعماال بااالمواقع
(بوابااااات التشااااغٌل) مثاااال
اخطااابوط ،وبٌاات وفاارص
دوت كوم
•التوجه الى تكاوٌن قاعادة
بٌانااااااات لزٌااااااادة عملٌااااااة
الطلاااااب علاااااى الخااااارجٌن
وسهولة الوصول الٌهم
•اعااااداد خطااااة التسااااوٌق
االلكترونً

التشغٌل:
•التوجاااااه لتوقٌاااااع اتفاقٌاااااات
تشغٌل متوساطة المادى (12
شااااااهر فااااااأكثر) مااااااع كبااااااار
المشغلٌن فً قطاعاات العمال
المستهدفة
• التوجاااااه الاااااى تبناااااً فكااااار
المشااارٌع األنتاجٌااة ودعمهااا
وذلااااك بالشااااراكات المحلٌااااة
والدولٌاااااة باااااٌن المتااااادربٌن
المتمٌزٌن والشركة
•تساااااهٌل عملٌاااااات وصاااااول
المتخااارجٌن الاااى الصاااانادٌق
االقراضاٌة ماع تحدٌاد وتقلٌال
معاادل الفائاادة االقراضااٌة ماان
خاااااالل الاااااربط ماااااع البناااااوك
التنموبة

محور األستدامة المالٌة
الهبات والتبرعات المالٌة:
• وضاااااع مساااااار اساااااتهدافً
لزٌاااااااادة حجااااااام التبرعاااااااات
والهبات من الجهاات الداعماة
لقطاع التدرٌب المهنً
•التوجه لعقد اتفاقٌات تموٌلاة
مااااان الصااااانادٌق األقراضاااااٌة
(صااندوق تنمٌااة المحافظااات)
لتخصااٌص جاازء لغاٌااات دعاام
الحساب االستثماري للشركة

الممكنات (األصول)

11

مجال رأس المال البشري والمعرفً والتقنً
توفٌر الموارد البشرٌة والبٌانات والنظم ومناخ العمل ،والثقافة المؤسسٌة المناسبة

إدارة االستثمارات:
• بناااء موازنااة الشااركة علااى
مبدأ الموازنة الموجه بالنتاائج
وربطهاااا باالطاااار االساااتثماري
والتاااااااااادفقات االسااااااااااتثمارٌة
للشركة
• إنشااااااااااء ذراع إساااااااااتثماري
للشااااركة ٌقااااوم علااااى وضااااع
مساااااار اساااااتثماري متوساااااط
وطوٌاااال الماااادى ٌااااتم تغزٌااااة
حسابه االستثماري فاً اول 3
ساانوات كجاازء ماان مخصااص
الموازنااااة المحاااااددة للشاااااركة
بنسبة التقل كل سنة . %30
•الوصااول الااى نقطااة التااوازن
المطلوباااااة فاااااً عاااااام 2022
بنسااابة االعتمااااد علاااى ارباااا
الحسااااب االساااتثماري لتغطٌاااة
التكاااااالٌف األدارٌاااااة للشاااااركة
بنساااااابة تتااااااراو بااااااٌن -70
%90

هندس ية اموصول اىل املنفعة احلقيقية املقدمة خلدمة معالء امرشكة اموطنية
مجتمع المملكة

المساهمة فً تنمٌة الموارد البشرٌة فً
المملكة االردنٌة الهاشمٌة

زيادة فعالية التدريب

المتعطلٌن

القطاع
الخاص

زيادة دور القطاع
الخاص بإدارة
العممية التدريبية

رفع قابمية التشغيل

توفٌر تدرٌب نوعً متمٌز بحسب متطلبات
اصحاب العمل

ما هو األثر طوٌل األمد الذي
نستهدفه على المستوى الوطنً
«اقتصادٌا واجتماعٌا؟

تعزيز االطار االستثماري

المؤسسات
الممولة

الشركة

التركٌز على المنفعة الحقٌقٌة
المقدمة للعمالء المباشرٌن

زيادة الطمب عمى خرجي الشركة

الوطنٌة للتشغٌل والتدرٌب
سمات التمٌز فً الشركة
هً تلبٌة احتٌاجات (”صوت العمالء“)

ما هً النتائج التً
ٌمكننا أن نتوقعها
على مستوى العمالء؟

(”صوت العمالء“)

تحسين االستدامة
المالية

ما هً احتٌاجات
العمالء أو التوقعات
التً ٌجب تلبٌتها؟

هندس ية بناء عنارص امكفاءة املؤسس ية نلرشكة اموطنية
«لتحقٌق النتائج المرجوة (مستوٌات الفاعلٌة) على مستوى العمالء ال بد من تعزٌز مستوٌات الكفاءة المؤسسٌة (المدخالت والعملٌات )

متطلبات الكفاءة المؤسسٌة
(”تطوٌر عملٌات الداخلٌة“)
المتعطلٌن

القطاع
الخاص

الخرٌجٌن

إنشاء مراكز تمٌز متخصصة

بناء منظومة تشاركٌة
إجتماعٌة مع الشركاء

تطوٌر المناهج التدرٌبٌة

تطوٌر الٌات التسوٌق
للخرٌجٌن

تطوٌر الٌات االستهداف
واألستقطاب

الشركة

تطوٌر الٌات متابعة
المشتغلٌن

زٌادة أعداد المشتغلٌن

زٌادة حجم
التبرعات والهبات

الدخول
بشراكات مالٌة
استراتٌجٌة

وضع إطار استثماري طوٌل المدى

العملٌات الداخلٌة

االستقطاب

التدرٌب والتاهٌل

التسوٌق

التشغٌل

إدارة االستثمارات

كافة البرامج والمبادرات والمشارٌع التً تنفذ بالشركة...

سمات التمٌز فً الشركة الوطنٌة للتشغٌل هً تلبٌة متطلبات مأسسة االداء المؤسسً (”القدرة المؤسسٌة“)

مدخالت الشركة

التعلم والتطور

إستقطاب وتطوٌر رأس المال
البشري

تطوٌر الٌات اعداد الموازنة

أتمتة جمٌع عملٌات الشركة وتقدٌم
الخدمات اإللكترونٌة عبر قنوات متعددة

تحسٌن الٌات التغطٌة االعالمٌة
والتواصل الداخلً والخارجً

تأسٌس وتعمٌق ثقافة
التمٌز فً األداء

اخلارطة الاسرتاتيجية
رافد رئٌسً للعمالة المؤهلة
شركة غٌر ربحٌة تسعى الن تكون رافد رئٌسً من العمالة المؤهلة لسوق العمل من خالل زٌادة فعالٌة التدرٌب بإشراك القطاع الخاص
بالعملٌة التدرٌبٌة و زٌادة الطلب على خرٌجً الشركة بإستخدام افضل االدوات التسوٌقٌة وضمان االستدامة المالٌة للشركة

الرؤٌا:
الرسالة:

زيادة فعالية التدريب المهني

رفع قابمية التشغيل

تعزيز االطار االستثماري

المتدرب

القطاع
الخاص

زيادة دور القطاع الخاص بإدارة العممية التدريبية

الشركة

الخرٌجٌن

زيادة الطمب عمى خريجي الشركة

تحسين االستدامة المالية

تطوٌر المناهج التدرٌبٌة

تطوٌر الٌات التسوٌق
للخرٌجٌن

زٌادة أعداد
المشتغلٌن

زٌادة حجم
التبرعات والهبات

الدخول بشراكات
مالٌة استراتٌجٌة

وضع إطار استثماري طوٌل المدى

إستقطاب وتطوٌر رأس المال
البشري والمحافظة علٌه

القٌم الجوهرٌة:

تطوٌر الٌات اعداد الموازنة

المبادرة

أتمتة جمٌع عملٌات الشركة وتقدٌم
الخدمات اإللكترونٌة عبر قنوات متعددة

االبداع والتمٌز

تحسٌن الٌات التغطٌة االعالمٌة
والتواصل الداخلً والخارجً

العمل برو الفرٌق

تأسٌس وتعمٌق ثقافة
التمٌز فً األداء

المؤسسٌة بعملنا

التعلم والتطور

محور التعلم والتطور المؤسسً

العملٌات الداخلٌة

إنشاء مراكز تمٌز متخصصة

بناء منظومة تشاركٌة
إجتماعٌة مع الشركاء

تطوٌر الٌات
متابعة المشتغلٌن

تطوٌر الٌات االستهداف
واألستقطاب

إدارة االستثمارات
العمالءالمباشرون

االستقطاب

التدرٌب والتاهٌل

التسوٌق

التشغٌل

الحكومة والمجتمع

محور التدرٌب والتاهٌل

محورالتسوٌق و التشغٌل

محور االستدامة المالٌة

املس توى الاسرتاتيجي( :)1بعد امتعمل وامتطور ادلاخيل نلرشكة
 #الهدف االستراتٌجً
 1إستقطاب وتطوٌر
رأس المال البشري
والمحافظة علٌه

تعرٌف الهدف
تحسٌن عملٌات التوظٌف والتطوٌر الوظٌفً
والمحافظة على راس المال البشري المؤهل والماهر
فً الشركة من خالل اٌجاد برامج تطوٌر وتدرٌب
وأنظمة للحوافز والمزاٌا لتمكٌن القوى البشرٌة من
اداء مهامها بفعالٌة وجودة وكفاءة عالٌة.

 2تطوٌر الٌات اعداد
الموازنة

وضع وادارة عملٌات فعالة إلعداد الموازنة وإدارة
المخاطر المالٌة المترتبة علٌها ،وفقا ً ألفضل المعاٌٌر
الدولٌة ،بما ٌضمن كفاءة إدارة وتخصٌص األموال
لمشارٌع الشركة المختلفة.

 3أتمتة جمٌع عملٌات
الشركة وتقدٌم
الخدمات اإللكترونٌة
عبر قنوات متعددة

اتمتة جمٌع خدمات الشركة وتقدٌمها للمستفٌدون من
خالل قنوات متعددة باستخدام أفضل الممارسات
واألدوات المتاحة ،مع ضمان وجود بنٌة تقنٌة تحتٌة
ونظم تقنٌة معلومات فاعلة لتلبٌة جمٌع طلبات
المستفٌدٌن تتمٌز بالكفاءة والمرونة الالزمة لدعم تقدٌم
برامج وخدمات الشركة.
توفٌر الٌات االعالم والتواصل من خالل اٌجاد سٌاسة
اعالمٌة واضحة تعمل على ابراز نشاطات الشركة
وتوعٌة المواطنٌن والشركاء بانجازات الشركة.

 4تحسٌن الٌات التغطٌة
االعالمٌة والتواصل
الداخلً والخارجً

 5تأسٌس وتعمٌق ثقافة
التمٌز باالداء

خلق وتعمٌق ثقافة التمٌز فً األداء من خالل غرس
القٌم المؤسسٌة وبناء القدرات الداخلٌة وتقلٌل
البٌروقراطٌة ،لتقدٌم خدمات متمٌزة وذات جودة عالٌة
للعمالء؛ وربط الحوافز بأداء وإنتاجٌة الموظفٌن وفرق
العمل.

المؤشر
معدل الرضى الوظٌفً لدى العاملٌن
معدل الدوران الوظٌفً
نسبة العجز فً الكادر الوظٌفً
نسبة التغطٌة من العجز فً الكادر الوظٌفً

نسبة االنفاق الفعلً من االنفاق المخصص
نسبة تطبٌق الموازنة الموجهة بالنتائج
نسبة االلتزام بانظمة ادارة المخاطر المالٌة
نسبة المخصص الذي ٌتم مناقلته بٌن بنود
الموازنة
نسبة العملٌات المؤتمته
نسبة الخدمات المؤتمته
نسبة الخدمات المقدمة عبر قنوات الكترونٌة
مستوى الجاهزٌة االلكترونٌة

المشارٌع المعنٌة بتنفٌذ الهدف
 مشروع دراسة ومراجعة سٌاسات الموارد البشرٌة (تصوٌبكافة انماط التعٌن توحٌد الٌات التعٌٌن للموظفٌن فً كافة
االدارات  ،مراجعة االوصاف الوظٌفٌة للموظفٌن
 مشروع دراسة (مراجعة الٌات سلم الرواتب الٌات المكافأت مشروع تعلٌمات التنظٌم االداري (مهام للوحدات االدارٌة) مشروع اعداد خطة تدرٌبة شاملة للموظفٌن مشروع دراسة ومراجعة نظام تقٌٌم االداء الفردي للموظفٌن مشروع تطوٌر الٌات اعداد الموازنة ()ROP مشروع اعداد خطة والٌات التدقٌق الداخلً والتدقٌقااللكترونً

 -1مشروع تطوٌر النظام االلكترونً الدارة موارد المؤسسسة
ERP
 -2مشروع دراسة امكانٌة تطوٌر الموقع االلكترونً
(بحٌث ٌصبح حاضنة لمختلف المبادرات)

نسبة التغطٌة االعالمٌة لنشاطات الشركة
عدد زوار الموقع االلكترونً للشركة شهرٌا ً
عدد المتابعٌن للشركة على مواقع التواصل
االجتماعً شهرٌا ً
عدد المتفاعلٌن مع نشاطات الشركة على
المواقع االلكترونٌة

-

مشروع انشاء وحدة ادارٌة مختصة باالعالم واالتصال
مشروع وضع الٌات وخطة اعالمٌة واضحة
مشروع وضع خطة تواصل داخلً الكترونً
مشروع اقامة عالقات وقاعدة بٌانات لوسائل االعالم
واالعالمٌٌن

نسبة تنفٌذ استراتٌجٌة الصندوق بحسب كل
مستوى
نسبة االلتزام بتطبٌق نظام حوكة ادارة
االستراتٌجٌة
نسبة المبادرات التً تنتج من اجتماعات ادارة
االستراتٌجٌة
نسبة تنفٌذ اداء كل محور من
محاوراالستراتٌجٌة

-

مشروع دراسة وتطوٌر الهٌكل التنظٌمً والوحدات االدارٌة
(وحدة ادارة المشارٌع ،ادارة التدقٌق الداخلً ،وحدة
االستثمار ،وحدة الموارد البشرٌة ،وحدة التخطٌط
االستراتٌجً)
مشروع نظام ادارة حوكمة االداء (ادارة االستراتٌجٌة)
مشروع ادارة المعرفة
مشروع نظام المتابعة والتقٌٌم االلكترونً

-

املس توى الاسرتاتيجي( :)2امعمليات ادلاخلية نلرشكة
تعرٌف الهدف

#

الهدف االستراتٌجً

1

تطوٌر الٌات االستهداف
واألستقطاب

ٌركز هذا الهدف على موائمة جانب العرض
فً سوق العمل من خالل تطوٌر عملٌات
استهداف الشباب فً العملٌة التدرٌبٌة
باستخدام وسائل حدٌثة فً االستقطاب

2

إنشاء مراكز تمٌز
متخصصة

الدخول بشراكات حقٌقة مع القطاع الخاص
من خالل اشراكه بشراكات حقٌقة بإدارة
المراكز وتصمٌم المناهج وتنفٌذ البرامج
التدرٌبٌة لضمان مخرجات التدرٌب المتوائمة
مع متطلبات المشغلٌن

3

تطوٌر المناهج التدرٌبٌة

4

بناء منظومة تشاركٌة
إجتماعٌة مع الشركاء

5

تطوٌر الٌات التسوٌق
للخرٌجٌن

6

تطوٌر الٌات متابعة
المشتغلٌن

المؤشر
•عدد الطالب المسجلٌن لبرامج التدرٌب
•عدد االلٌات المعتمدة لالستهداف
•نسبة الطالب المتسربٌن بعد التسجٌل (الغٌر
ملتحقٌن بعد توزٌع المسجلٌن)
•عدد مراكز التمٌز
•عدد الطالب المسجلٌن بمراكز التمٌز

•نسب التشغٌل من الخرٌجٌن من مراكز التمٌز

تعتبر عممية تطوير المناهج متطمب رئيسي
•نسبة االنجاز فً تطوٌر المناهج
لمنهوض بمخرجات التدريب وتتركز الى وصول •نسبة مشاركة القطاع القطاع الخاص بإعداد
لمناهج تواكب التطورات المستقبمية
المناهج التدرٌبٌة بحسب كل برنامج
تسعى الشركة الوطنية لبناء منظومة تشاركية •عدد االتفاقٌات الموقعة مع المشغلٌن
إجتماعية مع الشركاء سواء المشغمين او
•عدد االتفاقٌات الموقعة مع الصنادٌق االقراضٌة
صناديق االقراض لممشاريع الصغيرة بهدف
•نسبة المشتغلٌن من خالل األتفاقٌات
تعظيم التشغيل الذاتي
بهدف تظيم الفائدة من مخرجات التدريب
•نسبة جاهزٌة الشبكة المعنٌة بالتسوٌق
وضمان تكاممية التدريب والتشغيل سوف يركز •عدد االلٌات المعتمدة بالتسوٌق
الهدف عمى استخدام وسائل جديدة بالتسويق
يركز هذا الهدف عمى متابعة المشتغمين بعد
•عدد االلٌات المعتمدة بمتابعة المشتغلٌن
مرحمة التشغيل لضمان استمرارية التشغيل
•نسبة المشتغلٌن المستمرٌن الكثر من  12شهر

المشارٌع المعنٌة بتنفٌذ الهدف
مشروع خطة إعالمٌة
مشروع تطوٌر الموقع االلكترونً للشركة
مشروع تفعٌل حسابات الشركة على مواقع
التواصل االلكترونً
•مركز تميز المفرق لمتدريب عمى الخدمات
الموجستية (صناعة)
•مركز تميز المفرق لمتدريب عمى قطاع الطاقة
النظيفة
•مركز تميز (شركة لمتدريب عمى الخدمات
الفندقية)
•مركز تميز لمتدريب عمى الخدمات الموجستية
لمموانئ
•مركز تميز لمتدريب عمى الخدمات االنشائية
محافظة الزرقاء
•مشروع تطوٌر مناهج التدرٌب
•مشروع التدرٌب االلكترونً

 مشروع أعداد اتفاقٌات مع الشركاء مشروع إعداد اتفاقٌات مع الصنادٌق -يششوع إَشاء شثكح نرسىٌك انخشٌجٍٍ

 -يششوع َظاو يراتؼح انًشرغٍهٍ

املس توى الاسرتاتيجي( :)2امعمليات ادلاخلية نلرشكة
#

الهدف االستراتٌجً

7

زٌادة أعداد المشتغلٌن

8

زٌادة حجم التبرعات
والهبات

9

الدخول بشراكات مالٌة
استراتٌجٌة

وضع إطار استثماري
10
طوٌل المدى

تعرٌف الهدف
لتحقيق الزيادة المطموبة بنسبة المستغمين
يركز هذا الهدف عمى دخول الشركة بمسارات
جديدة وقطاعات جديدة
بإعتبار ان الشركة الوطنية ليست شركة
ربحية فهي تركز عمى زيادة التبرعات والهبات
والمنح
سوف تسعى الشركة الى التوسع بشراكات
مالية استثمارية بقطاعات مختمفة بهدف
تعزيز مبدأ االعتماد عمى الذات
يركز هذا الهدف عمى وضع مسار استثماري
يعزز مصادر الدخل المالي لمشركة

المؤشر
•معدل الزٌادة بأعداد المشتغلٌن

•معدل الزٌادة بحجم المنح والتبرعات
•حجم المنح والتبرعات
•عدد الشراكات االستثمارٌة الداخلة بها الشركة
•حجم الشراكات األستثمارٌة الداخلة بها الشركة
•وجود أطار استثماري
•حجم االستثمارات الداخلة بها الشركة

المشارٌع المعنٌة بتنفٌذ الهدف
 يششوع دساسح انمطاػاخ انًحفضج نهرشغٍم يششوع انًُح وانًساػذاخ فً يُاطكانًًهكح
 يششوع اَشاء يظُغ ذشغٍهً ذذسٌثًاسرثًاسي نهثُاء انثٍشكاسد (انثُاء انجاهض)
 -يششوع اػذاد خطح وخاسطح االسرثًاس

املس توى الاسرتاتيجي( :)3بعد امعمالء املبارشون نلرشكة
#

الهدف االستراتٌجً

1

زٌادة دور القطاع الخاص بإدارة
العملٌة التدرٌبٌة

2

زٌادة الطلب على خرجً الشركة

3

تحسٌن االستدامة المالٌة

المؤشر

تعرٌف الهدف
التوجىه بأدارة الشركة لتدار بعقلٌة القطاع الخاص الذي ٌرتكز
على عناصر الكفاءة وتعزٌز الٌات التشغٌل وللوصول للهدف
•نسبة البرامج التدرٌبٌة المصممة من قبل القطاع الخاص
المنشود سوف ٌركز هذا الهدف على زٌادة دور القطاع
الخاص على إدارة عملٌات التدرٌب بحسب رغباتهم
•نسبة المشتغلٌن من خرٌجً الشركة
التوجه إلعتبار الشركة الوطنٌة هً رافد رئٌسً للعمالة
•متوسط الفترة الزمنٌة لالحتفاظ
المؤهلة فً قطاعات العمل المختلفة
•نسبة تموٌل بنود موازنة الشركة من مصادر الدخل
ان سياسة االعتماد عمى الذات في تنويع مصادر الدخل يعزز
•حجم االستثمارات المالٌة
ثقة متخذي القرار بمخرجات الشركة الوطنية
•معدل العائد المالً على االستثمار

املس توى الاسرتاتيجي( :)4بعد احلكومة واجملمتع
تعرٌف الهدف

المؤشر
•معامل الطلب على خرٌجً الشركة

#

الهدف االستراتٌجً

1

زيادة فعالية التدريب المهني

تصدٌر الكفاءات االردنٌة بمستوى مهنً ماهر ذات احترافٌة
عالٌة لقطاعات العمل المختلفة

2

رفع قابمية التشغيل

شراكات مع القطاعات المختلفة التوجه النشاء مراكز تمٌز
بشراكة حقٌقٌة مع القطاع الخاص لضمان التشغٌل واالستدامة
•مقارنة التشغٌل من الشركة بمعدل التشغٌل العام
بالتشغٌل

3

تعزيز االطار االستثماري

إن تكاممية االطار االستثماري يعزز مكانة الشركة المالية الذي
ينعكس عمى زيادة مخرجات التدريب ورفع قابمية التشغيل

•متوسط عالمات المتدربٌن الخرٌجٌن
•نسبة التشغٌل

•حجم السٌولة السرٌعة

