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2021ملجلس الشورى لسنة 50مقتبسات من خطاب سمواالمير في افتتاح الدورة الـ

وإعداد،2030الوطنيةقطر رؤيةأهدافلتحقيقجهودنافيماضون نحن
علىأؤكدفإننياملناسبةوبهذه.سنواتخمسملدةالثالثةالوطنيةاالستراتيجية

عنيةاملالجهاتجميعوأدعو للدولة،امللحةاالحتياجاتضوءفياألولوياتتحديد

اتهابإخفاقالسابقةاملرحلةمنباالستفادةالقطاعيةاستراتيجياتهاإلعداد
.ونجاحاتها

بالثروةيرتبطماوكلالبشرية،بالتنميةمتعلقةتنتظرناكبرى مهامثمةولكن
.اإلنسـانوهـو بلـد،أيفيالحقيقية

فيالخوضوال القضية،هذهعنوطنيةاستراتيجيةأو رؤيةأيةفصليمكنفل 
واالنتماء،بالهويةمتعلقةقيميةقضاياإلىجديةبكلالتطرق دون فشلهاأو نجاحها
وجيرانههأسرتتجاهومسؤولياتهبواجباتهاملواطنوشعور العمل،بأخلقوااللتزام

.عـامبشكلواملجتمعفيهايعملالتيواملؤسسة
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تمهيد

 
 
حكمهمفيومنرينالقاصعلىشرافاإل فيتتمثلوالتي،قطربدولةالقاصرينلشؤونالعامةالهيئةأجلهامنأنشئتالتيالنبيلةاألهدافمنانطلقا

 
 
 اجتماعيا

 
 وتربويا

 
 وتعليميا

 
.كريمةحياةلهميضمنوبمااملالية،حقوقهموحمايةوتنميتها،أموالهمعلىاملحافظةوكذلك،وصحيا

 إو 
 
دامةاملستالتنميــةتحقيقعلــىقــادرةجعلهاو املتقدمة،الـدول مصـافإلىقطـر دولـةنقـلإلىتهـدفوالتـي،2030الوطنيــةقطــر رؤيــةبتحقيقلتزاما

خطتهابتطويرهيئةالقامتفقد،ملتطلباتهافعليةترجمةو املنشودةأهدافهابتحقيقالهيئةتشاركوالتي،االجتماعيةالتنميةركيزةأهمهاومن،2030العــامبحلــول 

2014لسنة41رقماألميري القرار بموجباملحددةالهيئةومهامأنشطةبكافةترتبطاالستراتيجيةواملبادراتاألهدافوصياغة2030-2023لألعواماالستراتيجية

معافقو يتماوب،الهيئةبرعايةللمشموليناملقدمةالخدماتبمستوى رتقاءاال علىحرصاوذلك،القاصرينلشؤونالعامةللهيئةالتنظيميبالهيكلالخاص

 ،املعاصرةالتكنولوجيالتطور مستجدات
 
القرار يصانعاركةمشعلىالتأكيدمع،املستوياتجميعوعلىللهيئةاإلداري األداءمجملفينوعيةنقلةإحداثعلىعلوة

.القاصرينلشؤونالعامةللهيئةوالخارجيةالداخليةبالبيئةاملؤثرينالعلقةأصحابوكافة

.تعإلىهللابعون وةاملرجاألهدافوتحقيقاالستراتيجيةالخطةتنفيذعلىالعلياالقيادةودعموالشركاءالقائمينوجهودالواعدشبابنابقدراتتامةثقةعلىوإننا

.واملواطنالوطنخدمةفيالتوفيقوجلعز املولىمنراجين

سعد بن نهار بن ناصر النعيمي

كلمة سعادة رئيس الهيئة العامة لشؤون القاصرين
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املــقــدمـــــة

األطرافوكافةهيئةالفيالفعليينالقرارصانعيمشاركةذلكويتطلبالهيئة،أداءمجملفينوعيةنقلةإلحداثاألمثلاألسلوباالستراتيجيالتخطيطعمليةتعد

 2030-2023مناملمتدةللفترةالقاصرينلشؤونالعامةللهيئةاالستراتيجيةالخطةوضعتوقدالهيئة،أداءتطويرفياملؤثرةالرئيسية
 
وتضمنت،2030الوطنيةقطررؤيةمــعتــوافــقــا

سنواتمدىعلىطةالخمشاريعتوزيعوجرى املبادرات،تلكلتنفيذالالزمةالــقــدراتتحديدتمكمااملبادرات،منهااشتقتالتياملحددةاألهدافمــنمـجـمـوعـةاالستراتيجيةالـخـطـة

.املستهدفةاألهدافوتحقيقالناجحالتنفيذسالمةلضمانتـوفـرهـاسيجري الـتـيتلكأواملتاحةالقدراتمعيتوافقبماالخمسالخطة

:فيتتمثلأساسيةمحاور ثالثةوتشملالهيئة،لعملالجامعالكلياإلطارتعداالستراتيجيالتخطيطعمليةإن

.بالهيئةاملحيطةوالخارجيةالداخليةالبيئةإلىبالنظرالهيئةلعملالحاليالوضعوتقييمتحليل1.

.املؤسسيةوقيمهاوتوجهاتهاعملهاوغاياتاالستراتيجيةرؤيتهاحيثمنالهيئةعملمستقبلاستشراف2.

.االستراتيجيةأهدافهامنظومةخاللمناملستقبليالوضعإلىالحاليالوضعمنانتقالهاكيفيةتوضحالتيالطريقخارطة3.

مفصلشرحتقدميوالتالجديدة،االستراتيجيةالخطةتطويرخاللالهيئةاعتمدتهاالتياالستراتيجيالتخطيطملنهجيةرئيس يكمرجعالوثيقةهذهوضعتاملنطلقهذاومن

ونماذجوآلياتمعاييرخدامباستمنظممنهجيبشكلالتحليالتإعدادبكيفيةالخاصةواإلجراءاتاالستراتيجي،التخطيطمراحلمنمرحلةلكلاملنظمةالرئيسيةوالقواعدللسياسات

.املخرجاتتلكوتوثيقومراجعةإعدادعلىاملعنيينتساعد



التعريفات
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التعريفات

وركائز قطاعاتى تشمل االستراتيجيات بكافة مفرداتها من نتائج رئيسية ونتائج وسيطة وأهداف استراتيجية تنموية ومؤشرات أداء ومشاريع موزعة عل

.2030رؤية قطر الوطنية 
استراتيجيات التنمية الوطنية

طة بها في اتها المنوتشمل استراتيجية الهيئة العامة لشؤون القاصرين بكافة مفرداتها من نتائج وأهداف ومؤشرات أداء وبرامج ومشاريع متعلقة باختصاص

ركائز رؤية تحقيققرارات إنشائها باإلضافة إلى البرامج والمشاريع التنموية وما يتعلق منه بالتوجيهات والتكليفات الصادرة من سمو األمير، بما يضمن

.2030قطر الوطنية 

ن استراتيجية الهيئة العامة لشؤو

القاصرين

ي تجعل الهيئة ترّكز على والت, إحدى المنهجيات العالمية المتبعة بالتخطيط االستراتيجي والتي تعني بتحديد األهداف االستراتيجية والنتائج المتوقعة منها

.  متابعة النتائج االستراتيجية

لمبني منهجية التخطيط االستراتيجي ا

على النتائج

.صورة المستقبل التي ترغب الهيئة العامة لشؤون القاصرين في التوصل إليها الرؤية

.تحدد الطريقة وكيفية الوصول إلى األهداف والطموحات المستقبلية الرسالة

.هي مبادئ التشغيل األساسية التي تحكم السلوك الداخلي للهيئة وكذلك عالقاتها بعمالئها  القيم المؤسسية

.إفادة طموحة تصف الوضع النهائي لحالة خارجية مرغوب فيها، وتصبح محور التركيز للهيئة، والتتغيرعلى المدى المتوسط النتيجة الرئيسية

.ويجب أن تكون النتائج الوسيطة معرفة بشكل واضح ومختصر. عبارات تصف المتطلبات األساسية لتحقيق النتيجة الرئيسية النتائج الوسيطة

.بيان لما يراد له أن يتحقق، ويجب أن يكون الهدف محدد وقابل للقياس األهداف االستراتيجية

.هاهي أهداف ذات معايير محددة ويمكن تذكرها بسهولة ويجب أن تكون أهداف واضحة وقابلة للقياس وواقعية ومحددة بوقت زمني ويمكن تحقيق

(specific :محددة) ,(Measurable :قابل للقياس) ,(Achievable :قابل للتحقيق) ,(Relevant :ذو صلة) ,(Time-Bound :  مقيّد زمنيا)
(SMART)األهداف الذكية 

.البرامج والمشاريع  التي تقوم بها الهيئة لتحقيق األهداف المحددة بالخطة االستراتيجية
ت التدخال)المبادرات االستراتيجية 

(الرئيسية

وقت س الهي العملية التي تستخدمها الشركات من أجل التعرف على أوضاعها ومستوى أدائها الحالي ومقارنته مع األداء المتوقع، وذلك عن طريق قيا

تهدف التعرف ويعد تحليل الفجوات عملية تس, والمال والجهد العملي المبذول في أداء المهمات واألعمال الحالية في الشركة ومقارنتها مع األداء المستهدف

على الفجوات بين حال الهيئة في الوقت الراهن وما تسعى الى تحقيقه في المستقبل

تحليل الفجوات
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التعريفات

ب يير نمط أو أسلوهي مجموعة أفكار أو بعض الحلول يتم تنفيذها على المدى القصير كمكاسب سريعة أو فرص تحسينية سريعة ذات إضافة فعّالة لتغ

.عمل داخل الهيئة
الفرص التحسينية السريعة

.األداء السليمتقديممن أجلالصالحيات يحدد نموذج الحوكمة الهيكل واألدوار والمسؤوليات والعالقات وتحديد نموذج الحوكمة

ة ملء رح لطريقوثيقة تفصيلية لكافة اإلجراءات الخاصة بخدمات الهيئة ووصف دقيق لمراحل هذه اإلجراءات وعينات من النماذج التي تستعمل فيها، وش

.باإلضافة إلى تحديد قواعد العمل وسير العمل ومصفوفة الصالحيات واألدوار والمهام لكافة إدارات الهيئة, هذه النماذج
دليل السياسات واإلجراءات

.ودراسة مدى جاهزية  الهيئة لتنفيذ الخطة االستراتيجيةSWOTيشمل دراسة وتقييم الوضع الحالي للهيئة بتحديد الفجوات والتحديات والتحليل الرباعي  قييم الوضع الحاليت

(.الخارجيةالجوانب)ونقاط الفرص والتهديدات ( الجوانب الداخلية)منهجية عالمية متبعة لتقييم الوضع الحالي وذلك بتحديد نقاط القوة والضعف 
 SWOTالتحليل الرباعي 

Analysis 

تقديم ة بوتشمل تحديد كافة األطراف سواء كانوا أفراد أو جهات حكومية أو شركات من القطاع الخاص أو أي جهات اعتبارية ربحية أو غير ربحية معني

إلطار ومن ثم تصنيفهم بمجموعات وفهم تأثير واهتمامات وأولويات أصحاب العالقة في ا, الخدمات وطبيعة عمل الهيئة العامة لشؤون القاصرين

.االستراتيجي للهيئة من أجل تطوير استراتيجيات وخطط المشاركة والتواصل الفعال

تحليل أصحاب العالقة

(تحليل أصحاب المصلحة)

تعتبر إحدى والتي, االطالع على أفضل التجارب وأحدث الممارسات العالمية للجهات المماثلة لطبيعة عمل الهيئة على مستوى المنطقة أو مستوى العالم

.مصادر البيانات التي يمكن استخدامها كمرجع عند تطوير الخطة االستراتيجية
المقارنات المعيارية

وصول ألعلى اللة التحول لمواجهة الحالة الجديدة وإعادة ترتيب األمور الداخلية أو الخارجية  أو كالهما، إلحداث تغيير إيجابي وتفادي السلبي، في محاو

تثمار الموارد من خالل القيام بذات الشيء ولكن بطريقة افضل ويركز هذا النوع في االغلب على زيادة الكفاءة من خالل اس, مستويات الجودة في العمل

لعوامل المستقبلية التي قد تحليل التجارب الماضية بهدف توقع ا: التحول التوقعي/طريقة مباشرة للدخول الى المنافسة والقيام بالتغيير: التخطيط التحولي

.تؤثر على األداء

إدارة التغيير

يتم , ةة عاليهم موظفون نشطون بإدارتهم وملتزمون بطبيعة عمل الهيئة وعلى دراية تامة بكافة اإلجراءات وقواعد وسير العمل وتطبيقها بكفاءة وجود

فير إلدارة ترشيحهم واختيارهم على ضوء نتائج التقييم المؤسسي وذلك بتحديد كفاءتهم ومهارات التواصل ومهارات أخرى ومدى رغبتهم للعمل كس

.التغيير لنقل المعلومات إلى موظفي الهيئة لتقبل التغيير الجديد وتحفيزهم لتقديم مقترحات تحسينية تخدم التميز المؤسسي

رسفراء التّميزوصنّاع التغيي

جودة ، وإنشاء ويشمل ذلك تحديد سياسة ال. هي عملية اإلشراف على جميع األنشطة والمهام التي يجب إنجازها للحفاظ على المستوى المطلوب من التميز

.بشكل مستمروتنفيذ تخطيط وضمان الجودة ، ومراقبة وتحسين الجودة
إدارة الجودة الشاملة
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التعريفات

.المفقودالصغير الذي لم يبلغ سن الرشد، ويعتبر في حكمه الحمل المستكن والمجنون وفاقد اإلدراك والمعتوه وذي الغفلة، والسفيه والغائب و القاصر

فقود والغائب ، والم(المجنون، فاقد اإلدراك، المعتوه، ذو الغفلة، السفيه)هو القاصر والحمل المستكن الذي ليس له ولي أو وصي مختار، والمحجور عليه 

.الذي ال قيم له أو وكيل له
المشمول برعاية الهيئة

.من ال يُعرف موطنه أو محل إقامته الغائب

.الصغير غير المميز أو المجنون أو فاقد اإلدراك أو المعتوه فاقد األهلية

.نوع من أنواع النيابة الشرعية يقوم فيها القيم بتمثيل المحجور عليه ورعاية أمواله وإدارتها وفقا  ألحكام القانون (القوامة)القيم 

عقد يلتزم بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل (الوكالة)الوكيل 

الذي بسببه أصبحت نونيهي األصول المالية المملوكة للمشمولين برعاية الهيئة والتي يتم إدارتها من قبل الهيئة إلى حين تسليمها لهم عند انتفاء السبب القا

.األصول تحت رعاية الهيئة
أصول المشمولين

.ما يتركه المتوفى من أموال وأصول ومنافع وحقوق مالية التركات

ا الداخليين وعمالؤه( جمهور المتعاملين)هو الطريقة التي تقوم بها المؤسسة بأعمالها وكيفية القيام بتقديم قيمة مضافة لكل من عمالؤها الخارجيين 

(.  الموظفين)
النموذج التشغيلي

.  لحصول على الخدمةلالهيئةالقنوات التي يتم من خاللها تقديم الخدمات للجمهور خارج اإلطار التقليدي المتمثل في الحضور الشخصي للمتعامل إلى مبنى 

.مركز االتصال، تطبيق الجوال، الموقع اإللكتروني: أمثلة لذلك
القنوات البديلة

اتخاذ / تنفيذ الخدمةاالستجابة المتوقعة وتحديد األوقات القياسية الالزمة ل/ اتفاقية يتم من خاللها التوافق بين األطراف المتداخلة على مستوى الخدمات 

.اإلجراء الالزم لتنفيذ هذه الخدمة
اتفاقية مستوى الخدمات



منهجية اإلعداد
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جودة اء بمستوى اعتمدت الهيئة العامة لشؤون القاصرين منهجية التقييم الذاتي  لتحديد الفجوات والتحديات ورسم خارطة الطريق ملعالجتها واالرتق
الخارجين ودراسة والتي شملت تقييم أداء الهيئة بتنفيذ الخطة االستراتيجية السابقة وتحليل آراء أصحاب العالقة الداخلين و , الخدمات ورضا العمالء

بنية على محاور أساسية والتي أرشدت الهيئة إلى وضع هيكلية استراتيجية م, وتقييم املنهجيات واملمارسات العاملية بمجال التنمية البشرية واالجتماعية
.تنظم عمل الهيئة ومبادرات استراتيجية تقود الهيئة إلى تحقيق أهدافها

املسؤولين داخل فقد تم عرض مسودة الخطة االستراتيجية على مديري اإلدارات و , وتأكيدا على مشاركة كافة أصحاب العالقة بإعداد الخطة االستراتيجية
غة النهائية صوال إلى الصيالهيئة باإلضافة إلى الجهات املختصة بالدولة للمشاركة بصياغة الخطة االستراتيجية وعكس املالحظات واملقترحات التطويرية و 

ا لجهاز ين وإرسالهللخطة االستراتيجية والتوصية بمراجعتها من قبل مديري اإلدارات ليتم رفعها لالعتماد من قبل رئيس الهيئة العامة لشؤون القاصر 
.   التخطيط واإلحصاء للمراجعة واالعتماد النهائي

منهجية اإلعداد

سمات املنهجية

عمق جمع وتحليل الفجوات والتحديات ب

ي لضمان فاعلية التوجه االستراتيج

العمق

أهداف استراتيجية ومبادرات شاملة

لتحقيق التكامل االستراتيجي

الشمولية

ق الرؤية صياغة استراتيجية قابلة لتحقي

والرسالة وضمن قدرات الهيئة

اقعية الو

تحديد أولويات الهيئة بناءا على 

احتياجات املشمولين 

األولويات
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رؤية قطر
2030

الركائز الوطنية

القطاعات

النتيجة الرئيسية والنتائج الوسيطة

األهداف االستراتيجية

املبادرات

منهجية اإلعداد

"التخطيط املبني على النتائج"منهجية تطوير الخطة االستراتيجية هي 
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:  عملية التخطيط االستراتيجي تمر بأربع مراحل أساسية

مراحل اإلعداد

تقييم الوضع الحالي 
ها للهيئة العامة لشؤون القاصرين بكافة إدارات
وتحديد الفجوات والتطلعات والتوصيات

تحليل أصحاب العلقة 
تطوير تحديد أولوياتهم وتطلعاتهم واهتماماتهم و 
اء وخطة عمل مناسبة لك 

ّ
ل فئة آلية للتواصل البن

املقارنات املعيارية 
تجارب بناء  على معايير محددة واالستفادة من ال

العاملية

تطوير خطة استراتيجية 
جديدة وتحديد النتائج واألهداف املتوقعة

ومؤشرات األداء واملبادرات الرئيسية

1

2

3

4



نالتعريف بالهيئة العامة لشؤون القاصري
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األنشطة الرئيسية للهيئة

:ثالث مهام للهيئة العامة لشؤون القاصرين2014لسنة 41رقم حدد القرار األميري 

.الوصاية على القاصرين والحمل املستكن، الذين ليس لهم ولي أو وص ي مختار•
.القوامة على فاقدي وناقص ي األهلية، والوكالة عن املفقودين والغائبين، الذين ال قيم أو وكيل لهم•
.ماإلشراف على تصرفات األولياء واألوصياء والقيمين والوكالء، ومراقبتهم في أدائهم لواجباتهم وممارستهم لصالحيته•
 ( 2)و( 1)رعاية شؤون القاصرين ومن في حكمهم، املنصوص عليهم في البندين •

 
 وتربويا

 
من هذه املادة، واإلشراف على شؤونهم اجتماعيا

، وتسلم أموالهم وإدارتها واستثمارها واملحافظة عليها، وفتح الحسابات املصرفية، ومسك السجال 
 
 وتعليميا

 
ت الخاصة لكل منهم، وصحيا

.والنيابة عنهم لدى الجهات املختصة داخل الدولة وخارجها

الشاملة ضمان الرعاية 
للمشمولين

لحسابات حصر أموال التركات التي لها وارث واإلشراف على إدارتها، واتخاذ ما يلزم للمحافظة عليها، ومسك السجالت وا•
.الخاصة بها إلى حين قسمتها

حصر أموال 
التركات وإدارتها

قوها من الورثة حصر وتسلم وإدارة واستثمار أموال التركات التي ال وارث لها، وأموال التركات التي صدر قرار بقسمتها ولم يتقدم مستح•
 ألحكام الشريعة اإل 

 
سالمية وأحكام الستالمها بعد إخطارهم بكتاب مسجل، وأموال الغائبين واملفقودين الذين ال وكيل لهم، وذلك وفقا

.القانون 
 ألحكام إعداد وتنفيذ الدراسات والخطط الالزمة لتنمية أموال القاصرين ومن في حكمهم، وغيرها من األموال التي تديرها الهيئة وف•

 
قا

.الشريعة اإلسالمية

املحافظة على أموال
هااملشمولين وتنميت
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الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لشؤون القاصرين



الرؤية والرسالة والقيم
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.وصاية آمنة لحياة كريمة الرؤية

نظومة نسعى لوصاية آمنة للمشمولين برعايتنا في إطار م
ة على خدمية واستثمارية متميزة ومتكاملة تضمن املحافظ

 ألحكام الشريعة اإلسلمي
 
ة، أموالهم وتنميتها، وفقا

.بمسؤولية مهنية عالية وشراكة فاعلة

الرسالة

القيم

الشفافية•
املشاركة•
األمـانــة•
الشمولية•
التمــكــين•
التميز•
الكفاءة•

القيم, الرسالة, الرؤية



قائمة أصحاب العلقة
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قائمة أصحاب العلقة

مجموعات 6حيث تم تصنيف أصحاب العالقة على  , يعرف أصحاب العالقة بالجهات أو األشخاص الذين لهم عالقة بخدمات وأنشطة الهيئة العامة لشؤون القاصرين
:بحسب دور الجهة واهتماماتها وعالقتها بالهيئة

1 الجهات الحكومية

3 الشركاء

2 المجمتع المحلي

مزودي الخدمات4

الجهات الحاكمة5

المستفيدين6

وزارة التجارة والصناعة•

وزارة البيئة والتغيّر المناخي•

وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي•

وزارة الثقافة•

وزارة الرياضة والشباب•

وزارة الداخلية•

وزارة الصحة العامة•

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات•

وزارة المالية•

ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي•

وزارة العمل•

وزارة التنمية االجتماعية واألسرة•

وزارة العدل•

وزارة المواصالت•

ماعيةالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجت•

الهيئة العامة للضرائب•

الهيئة العامة للجمارك•

قطر للعمل اإلجتماعي•

بريد قطر•

مصرف قطر المركزي •

المجتمع المدني •

الموظفين•

شركة قطر لإليداع المركزي •

لألوراق المالية

الجامعات•

شركات التأمين•

المستشفيات الخاصة•

المنظمات الغير ربحية•

أوريدو•

فودافون•

شركات الخدمات•

شركات تزويد الخدمات•

جهاز التخطيط واإلحصاء•

مركز قطر للمال•

مركز قطر للمعلومات اإلئتمانية•

المدقيين الخارجيين•

مصرف قطر المركزي•

االمانة العامة لمجلس الوزراء•

ديوان المحاسبة•

غرفة تجارة وصناعة قطر•

رانيالوكالة الوطنية لألمن السيب•

العملوزارة •

القّصر•

المحجور عليهم•

الورثة•

القييمين•



املسح البيئي
(تحليل البيئة الداخلية والخارجية)
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SWOT Analysisتحليل البيئة الداخلية من خالل استخدام منهجية التحليل الرباعي

نقاط القوة

S

تتمتع الهيئة بإدارة حكيمة •
الستثماراتها والحفاظ على معدل

ة العائد وذلك من خالل اتباع سياس
افة باإلض, استثمار منخفض الخطورة

فضل الى االلتزام  املؤسس ي بتقديم ا
الخدمات ضمن مستوى خدمة عالي 
الجودة وذلك من خالل توفر أنظمة 

الكترونية متقدمة ساعدت على 
.  ضبط اإلجراءات وحوكمتها

W
نقاط الضعف

رونا عانت الهيئة خالل فترة جائحة كو •
وعوامل اخرى من تأخر وتيرة العمل 

والتي , ةوتنفيذ املبادرات االستراتيجي
مع كان من املفترض ان يتم التعامل

ن هذه األحداث بشكل أفضل وذلك م
خالل إعادة تقييم الخطة ووضع 

أهداف محددة ذات أولوية وتعزيز 
إلى باإلضافة, إدارة املخاطر والحوكمة

آلية الرصد واملتابعة للخطة 
.االستراتيجية وإدارة التغيير

النقاط الداخلية

مديري فة مشاركة كاسعت الهيئة العامة لشؤون القاصرين بتقييم بيئتها الداخلية وتحديد أبرز نقاط القوة والضعف واستنتاج التحديات والعقبات وذلك ب▪

:نتائج هذا التحليل كانت على النحو التالي, SWOTاإلدارات ورؤساء األقسام ونخبة من موظفي الهيئة باتباع منهجية التحليل الرباعي 

نقاط الفرص

الل تعزيز العائد على االستثمار من خ•
شراكات فّعالة مع مقدميتكوين 

في االستثمارتنويع الخدمات و
ربحة

ُ
,  القطاعات املبتكرة وامل

مي باإلضافة الى تعزيز التحول الرق
وتحسين الكفاءة وجودة الخدمات 

ات االتفاقيواالستفادة , والتواصل
مع كبرى الشركات الحكومية 

حلول تقنية املتخصصة في 
.املعلومات

نقاط التهديدات

ع تذبذب أسعار الفائدة على الودائ•
م املصرفية وزيادة معّدالت التض
ّ
خ
لى قد تؤثر سلبا على معدل العائد ع

رات باإلضافة الى التغي, االستثمار
لتي والتقلبات االقتصادية االخرى ا

ضا أيوالتي تؤثر قد تواجهها الدولة 
سلبا على التحول االستراتيجي

.للهيئة

النقاط الداخلية

OT
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PESTLE Analysisتحليل البيئة الخارجية من خالل استخدام منهجية تحليل

العامل البيئيالعامل السياس ي العامل االجتماعي

PE S

ة كافة العوامل املتعلق•
ببيئة الهيئة العامة 

لشؤون القاصرين على
املستوى السياس ي  
واملؤثرة على طبيعة 

.عملها

لقة العوامل البيئية املتع•
باألنظمة البيئية 

.وحيثياتها

تي تشمل كافة الجوانب ال•
تشكل بيئة اجتماعية
ة وثقافية وتعكس أهمي
رها الثقافات الفرعية وأث

، تغير نمط الحياة: مثل)
(.إلخ.السكانديموغرافيا

TL E
العامل القانونيالعامل التكنولوجي العامل االقتصادي

أنواع التكنولوجيا •
ؤثر املستخدمة والتي قد ت

ية على حجم املوارد البشر 
رامج  ونوعيتها وأثرها على ب

معدل تقدم )التدريب 
(.التقنيات

التي التشريعات القانونية•
ات، اتفاقي)تنصها الدولة 

معاهدات، عقود، 
(.إلخ...قوانين

كافة العوامل واألوضاع•
االقتصادية الخارجية 

ي املحيطة بالهيئة والت
طة تؤثر على تنمية األنش

.االقتصادية

مثل عناصر البحث وتت, قامت الهيئة العامة لشؤون القاصرين بدراسة املؤثرات الخارجية املحيطة بطبيعة عمل الهيئة ومدى تأثيرها على صناعة القرار▪

:الخارجي في العوامل التالية
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العامل السياس ي

P

على الهيئة العامة لشؤون القاصرينالتأثير  الوصف العامل #

ال يمكن لقطر أن تطور اقتصادها ومجتمعها دون 
لهيئة يمكن لرأسمالها البشري ومواردها البشرية، لذلك

العامة لشؤون القاصرين اقتراح وتطبيق العديد من
.املبادرات التي تصب في عجلة تطوير القطاعين

اعتشارك الهيئة العامة لشؤون القاصرين بتحقيق أهداف قط
وذلك " ةالتنمية البشري"والركيزة األساسية " الحماية االجتماعية"

عاية من خالل استراتيجيتها التي تهتم بالقاصر من ناحية الر 
. االجتماعية بكافة أوجهها

2030رؤية قطر  1

شؤون ستمكن سياسة دولة قطر الحكيمة الهيئة العامة ل
شراكات توقيع االتفاقيات والالقاصرين من االستفادة من 

تتعامل الدولية والتي تصب بمصلحة املستفيدين التي
.معهم الهيئة العامة لشؤون القاصرين

طفات خلقت األزمات الحالية التي تشهدها املنطقة العربية منع
سياسية وأزمات عاصفة وحروب مكلفة أدت إلى اضطرابات 

.سياسية واقتصادية واجتماعية
بشبكة وتتمتع دولة قطر بسياسة خارجية حكيمة ومتوازنة وأيضا

ة صداقة وعالقات واسعة، تهدف إلى االستفادة من هذه الصداق
.منها بطريقة إيجابية

نطقةاالستقرار السياس ي في امل 2

تحليل البيئة الخارجية
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على الهيئة العامة لشؤون القاصرينالتأثير  الوصف العامل #

قود مع توقيع اتفاقيات وعسيساهم هذا القانون إلى زيادة
القطاع الخاص، والذي سيزيد الجهد على إدارة العقود

موظفي بالهيئة، لذلك يتطلب العمل على تدريب وتأهيل
.إدارة الشؤون القانونية لضمان الكفاءة املطلوبة

بشأن الشراكات بين القطاعين العام2020لسنة (12)يهدف القانون 
سة والخاص إلى تنمية قدرة القطاع الخاص القطري وتشجيع املناف

.  يوزيادة دور املشاركة للقطاع الخاص في تنمية االقتصاد املحل

تعزيز الشراكات بين 
القطاعين العام والخاص

1

الهيئة العامة لشؤون القاصرين،بحسب مهام إدارات
لتطوير فإنه يتطلب تدريب وتأهيل موظفي الهيئة وذلك

قدراتهم ومهاراتهم العملية وذلك لتحقيق األهداف
.الخاصة بالتنمية االقتصادية

لضمان بناء القدرات والخبرات االقتصادية واالستثمار، وذلكيتوجب
.كفاءة الكوادر بالهيئة

زيادة القوة العاملة ذات 
ي الكفاءات العالية والسع
ديلتحقيق النمو االقتصا

2

بية ارتفاع معدالت نمو االقتصاد القطري يؤدي إلى تل
شؤون االحتياجات وتحسين بيئة األعمال للهيئة العامة ل

يجية من القاصرين والتي تحددها الهيئة بخطتها االسترات
.ناتمشاريع ومبادرات استراتيجية وما يصحبها من مواز 

ن أكثر يعد االقتصاد القطري أحد أقوى االقتصادات اإلقليمية ومن بي
ى االقتصادات الواعدة على الصعيد العالم، إذ حافظت دولة قطر عل

معدالت نمو متوازنة على الرغم من مختلف التحديات اإلقليمية 
صاحبة وصنفت قطر ك, والعاملية باإلضافة إلى تداعيات جائحة كورونا

.أعلى درجة في مؤشر التعافي االقتصادي من تداعيات الجائحة

االقتصاد القطري  3

E
العامل االقتصادي

تحليل البيئة الخارجية
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على الهيئة العامة لشؤون القاصرينالتأثير  الوصف العامل #

هداف الهيئة العامة لشؤون القاصرين بتحقيق أتشارك
تها التنمية االجتماعية وذلك من خالل اختصاصات إدارا

ة والخدمات التي تقدمها الهيئة للمشمولين من رعاي
.إلخ..اجتماعية واقتصادية وتعليمية

، والتي تشارك 2030الركائز األساسية في رؤية قطر وهي إحدى
.الهيئة العامة لشؤون القاصرين بتحقيق أهدافها

التنمية االجتماعية 1

ف تحرص الهيئة العامة لشؤون القاصرين على توظي
ير كامل كما تحرص على توف, الكفاءات الوطنية وتمكينهم

حت مظلتها؛ الدعم الفني والتدريبي ملوظفيها واملنضمين ت
املين لالرتقاء باملنظومة اإلدارية في سبيل خدمة املتع

.واملنتفعين

شهد قطاع التعليم في دولة قطر نمو مزدهر واتساق مخرجات
بناء قوة التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل والتي ساهمت في

زيادة والتي ستدر نفعا على الكوادر الوطنية ب, عمل وطنية كفؤة
.فرص العمل على القطاعين العام والخاص

زيادة فرص العمل 2

ستحرص الهيئة العامة لشؤون القاصرين على وضع
أخرى مبادرات بعمل شراكات مع منظمات املجتمع املدني و 

والتي لتحفيز وزيادة عدد املقبلين على العمل التطوعي
.لهيئةتخدم الفئة املستهدفة من القاصرين تحت رعاية ا

عد دولة قطر رائدة في تنمية املجتمع وإحداث التغيير اإل 
ُ
يجابي ت

.  طرونشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد املجتمع في دولة ق
العمل التطوعي 3

العامل االجتماعي

S

تحليل البيئة الخارجية
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على الهيئة العامة لشؤون القاصرينالتأثير  الوصف العامل #

ة االستراتيجية الخاصة بالهيئة العامشملت الخطة
اريع لشؤون القاصرين أهداف استراتيجية ومبادرات ومش

تحول تساهم في تحقيق هدف الرؤية الوطنية الخاص بال
ل أتمتة الرقمي، وذلك ملواكبة التطور التكنولوجي من خال
.الخدمات وضمان أمن وسرية البيانات للمتعاملين

التحول الرقمي ضمن األولويات الوطنية2030رؤية قطر شملت
دث من أجل توفير وتعزيز تقديم الخدمات الحكومية من خالل أح

.  التقنيات
النمو التكنولوجي 1

مة هذا العامل على جودة وتوافر خدمات الهيئة العايؤثر
لشؤون القاصرين للمتعاملين، حيث تساعد سرعة
تخاذ التواصل مع املتعاملين في الوقت املطلوب جودة ا

.القرارات وتحسين التدخالت لخدمة املتعاملين

مي صنفت دولة قطر في املركز األول في مؤشر نسبة مستخد
خدمات لجودة وصالبة البنية التحتية الخاصة باإلنترنت وذلك

.اإلنترنت

البنية التحتية في مجال 
االتصاالت وشبكة اإلنترنت

2

T
العامل التكنولوجي

تحليل البيئة الخارجية
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على الهيئة العامة لشؤون القاصرينالتأثير  الوصف العامل #

كبة الهيئة العامة لشؤون القاصرين موامن اختصاصات
لى الهيئة التغييرات التي تشهدها البالد، لذلك استوجب ع
تدريب وتأهيل املوظفين على القرارات والقوانين

والتشريعات الجديدة بشكل مستمر وذلك لضمان 
.الكفاءة التشغيلية املطلوبة

ذلك يتم سن تشريعات وقوانين وقرارات أميرية بشكل مستمر و 
.لتحسين أو تطوير مختلف قطاعات الدولة

إصدار القوانين الجديدة 1

ات توفير اتفاقية مستوى الخدمة بين الهيئة والجه
Service Level)الحكومية  Agreement ) تضمن تنفيذ
ق ضمن فترة زمنية محددة ومستوى جودة متفالخدمات

ي تسريع عليها بين كافة األطراف، والتي من شأنها تساهم ف
يز تنفيذ األعمال بالوقت املحدد، ويؤدي ذلك إلى تعز 

.العالقة بين الجهات املختلفة وتوحيد الجهود

الهيئة تحديد الوقت املستغرق الستكمال وتنفيذ الخدمات بين
(Service Level Agreement)الحكومية األخرى والجهات

ضمان استمرارية األعمال 2

L
العامل القانوني

تحليل البيئة الخارجية
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على الهيئة العامة لشؤون القاصرينالتأثير  الوصف العامل #

ة تنميمن اختصاص الهيئة العامة لشؤون القاصرين
لذا أصول املشمولين وتشمل بناء العقارات واملباني،
أثيرات استوجب على الهيئة األخذ بعين االعتبار كافة الت

د على البيئة واستدامتها، والحرص على استخدام موا
.صديقة للبيئة قدر اإلمكان

خاصة برؤية البيئية واستدامتها هي إحدى الركائز الوطنية الالتنمية
اقية مثل اتف)، وتشارك دولة قطر في اتفاقيات دولية 2030قطر 

.تدامتهاوالتي تهدف إلى حفظ البيئة واس( باريس لتغيير املناخ

الدوليةالقوانين واملعاهدات
يةاملتعلقة باالستدامة البيئ

1

العامل البيئي

E

تحليل البيئة الخارجية



الخطة االستراتيجية للهيئة العامة لشؤون القاصرين
2023-2030

(األهداف املحددة, النتائج الوسيطة, النتيجة الرئيسية)
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التوجهات االستراتيجية الرئيسية

ومواطن الضعف , حيح والفهم العميق ملكامن القوة والفرص الستثمارها بالشكل الص, على ضوء نتائج تحليل الوضع الحالي للهيئة وتحديد الفجوات
فقد تم , 2022-2018واألخذ بالدروس املستفادة ومكتسبات الخطة االستراتيجية ما بين , والتحديات للتغلب عليها وفق منظور استراتيجي تنموي مستدام

:  استخالص التوجهات االستراتيجية الرئيسية التالية

تمّيز الخدمات

ةالكفاءة التشغيلي

الجاهزية التنظيمية

ة تقدم الهيئة خدمات للمشمولين بما يخص النفق
داد ومع هذا ينبغي العمل على إع, واملصاريف السريعة

حزم من الخدمات الرعوية شاملة جميع النواحي التي

.شمولينأشار إليها قانون إنشاء الهيئة تلبي احتياجات امل

1
 أنه إال, حققت الهيئة بعض الشراكات املتنوعة

يتوجب إعادة النظر بالشراكات على ضوء 

.احتياجات املشمولين

2

حققت الهيئة عوائد مالية جيدة  خالل السنوات 
عظيم إال أنه يتوجب تنويع االستثمارات وت, السابقة

.اتيجيةاالنتفاع مبينة على أسس وخطط وشراكات استر 

4
يتوجب العمل على تحسين جودة الخدمات 

.ضمن أفضل املعايير املؤسسية الشاملة

5

ن يتوجب العمل على تعزيز مكانة الهيئة م
خالل نشر الوعي ألفراد املجتمع عن دور 

.الهيئة والخدمات التي تقدمها

3

ع هذا وم, تمتلك الهيئة لوائح وسياسات وإجراءات موثقة
ق مع اإلطار ينبغي العمل على تحسينها وتطويرها بما يتواف

.املؤسس ي املحوكم

6
تي تخدم طورت الهيئة البنية التحتية والبرامج ال

ظمة إال أنه يجب مواكبة األن, الفئات املتعاملة

.  الجديدة وتغييراتها املتسارعة

7
تمتلك الهيئة خبرات متراكمة ومهارات 

ألداء غير أنها بحاجة إلى تطوير إدارة ا, متنوعة

.وقياسه ورفع اإلنتاجية

8
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النتيجة الرئيسية

ميتهااملحافظة على األصول وتن
توفير كافة أوجه الرعاية 

والوصاية الشاملة
ليةإدارة التركات بكفاءة عا

وصاية آمنة وخدمات شاملة ومتميزة للمشمولين برعاية الهيئة لضمان حياة كريمة تضمن املحافظة
.على أموالهم وتنميتها

والهيكل2030قطرؤيةور الوطنيةالتنميةاستراتيجيةوبمرجعيةالهيئةتقدمهاالتيالخدماتطبيعةمعيتوافقبماالرئيسيةالنتيجةصياغةتم
.القاصرينلشؤونالعامةللهيئةالتنظيمي
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النتائج الوسيطة

:القاصرينلشؤونالعامةللهيئةالرئيسيةالنتيجةلتحقيقوسيطةنتائج6تحديدتم

املشمولين برعاية الهيئةجودة حياة تحسين 1

2 القاصرين واملشمولين برعاية الهيئة االستدامة إلدارة أصول ضمان 

التركات بدقة عالية وااللتزام بأعلى معايير الجودةحصر وتقسيم 3

4 لهامنظور العملء وتحسين مكانة الهيئة تعزيز 

للهيئةالتحّول الرقمي تعزيز 5

6 السعي لتحقيق التمّيز املؤسس ي
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األهداف املحددة

ط
سي

لو
ج ا

تائ
لن
ا

ة

هيئةللالتحّول الرقمي تعزيز 
ارتها وإدالتركاتاملحافظة على 

ى بكفاءة ونزاهة وسالسة حت

يتم تقسيمها

االستدامة إلدارة ضمان 
ين القاصرين واملشمولأصول 

برعاية الهيئة 

جودة حياة تحسين 

املشمولين برعاية الهيئة

ين وتحسمكانة الهيئة تعزيز 

لهامنظور العملء 

السعي لتحقيق التمّيز 

املؤسس ي

دة
حد

امل
ف 

دا
أله

ا

رفع الوعي برسالة ودور الهيئة 
بنهاية عام % 55للمتعاملين من 

2030بنهاية عام % 90إلى 2022

الحفاظ على العوائد املالية 
ي وتنميتها من خالل التمّيز ف
ة ال خدمات إدارة االستثمار بنسب

أو أعلى بشكل % 4تقل عن 
إلى 2023سنوي ابتداء  من عام 

2030نهاية عام 

رفع نسبة قدرات ومهارات 
املوظفين وفقا لالحتياجات 

بنهاية % 93إلى % 73التدريبية من 
2030عام 

تمتة رفع نسبة القيمة املضافة أل
ي اإلجراءات لتحسين التمّيز ف
الخدمات وكفاءة العمليات 

بنهاية عام % 68الداخلية من 
2030بنهاية عام % 97إلى 2022

ن رفع رضا العمالء من املشمولي
بنهاية % 70برعاية الهيئة من 

2030بنهاية عام % 97إلى 2022

رفع رضا العمالء عن خدمات 
حصر وتقسيم التركات بدقة
عالية وااللتزام بأعلى معايير

2022بنهاية عام % 75الجودة من 
2030بنهاية عام % 92إلى 

123456

7

8

:القاصرينلشؤونالعامةالهيئةالستراتيجيةالوسيطةالنتائجلتحقيقمحددةأهداف8صياغةتمت

ن رفع نسبة الكفاءة لدى املوظفي
تمّيز لتحسين بيئة العمل وتطوير ال
كارية املؤسس ي باستخدام أساليب ابت
%  87وثقافة االلتزام وتعزيز األداء من

2030عام % 96إلى 

مكونات الخطة رصد ومتابعة 
االستراتيجية من أهداف ومؤشرات
أداء ومشاريع من خالل نظام آلي 

2030بنهاية عام % 100بنسبة 
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خارطة االستراتيجية

تقديم أفضل الرعاية للقاصرين واملشمولين برعاية الهيئة

الجاهزية التنظيمية الكفاءة التشغيلية تمّيز الخدمات

ط
سي

لو
ج ا

تائ
لن
ا

ة

هيئةللالتحّول الرقمي تعزيز  ين وتحسمكانة الهيئة تعزيز 

لهامنظور العملء 

ارتها وإدالتركاتاملحافظة على 
ى بكفاءة ونزاهة وسالسة حت

يتم تقسيمها

االستدامة إلدارة ضمان 
ين القاصرين واملشمولأصول 

برعاية الهيئة

جودة حياة تحسين 

املشمولين برعاية الهيئة

السعي لتحقيق التمّيز 

املؤسس ي

6 5 4 3 2 1

دة
حد

امل
ف 

دا
أله

ا

ية
ج ر

خا
ال

ية
ين
مك

لت
ا

املين برسالة ودور الهيئة للمتعرفع الوعي 
بنهاية % 85إلى 2022بنهاية عام % 55من 

2030عام 

ا من الحفاظ على العوائد املالية وتنميته
ار خالل التمّيز في خدمات إدارة االستثم

أو أعلى بشكل سنوي % 4بنسبة ال تقل عن 
2030إلى نهاية عام 2023ابتداء  من عام 

يم رفع رضا العمالء عن خدمات حصر وتقس
عايير التركات بدقة عالية وااللتزام بأعلى م

%  92إلى 2022بنهاية عام % 75الجودة من 
2030بنهاية عام 

حسين رفع نسبة الكفاءة لدى املوظفين لت
ي بيئة العمل وتطوير التمّيز املؤسس 
اللتزام باستخدام أساليب ابتكارية وثقافة ا

2030عام % 95إلى % 87وتعزيز األداء من

قا رفع نسبة قدرات ومهارات املوظفين وف
%  93إلى % 73لالحتياجات التدريبية من 

2030بنهاية عام 

يجية مكونات الخطة االستراترصد ومتابعة 
من أهداف ومؤشرات أداء ومشاريع من 

بنهاية عام % 100خالل نظام آلي بنسبة 
2030

جراءات رفع نسبة القيمة املضافة ألتمتة اإل 
لتحسين التمّيز في الخدمات وكفاءة

بنهاية عام % 68العمليات الداخلية من 
2030بنهاية عام % 97إلى 2022

رفع رضا العمالء من املشمولين برعاية
بنهاية % 97إلى 2022بنهاية % 70الهيئة من 

2030عام 

4 3 2 1

8 7 6 5



املبادرات واملشاريع االستراتيجية
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املبادرات واملشاريع على مستوى استراتيجية الهيئة العامة لشؤون القاصرين

املبادرات واملشاريع

.حملت توعوية للتعريف بدور الهيئة والخدمات التي تقدمها وتعزيز هويتها4.1

تطوير آليات الستقطاب الكفاءات6.4

التعاون والشراكة مع الجهات املعنية6.5

إعداد معايير جودة األداء املؤسس ي6.6

تحسين وتطوير البنية التحتية 5.1

تطوير الحلول التفاعلية الذكية وتوسيعها5.2

(إطار الرصد واملتابعة والتقييم ونموذج الحوكمة)بناء إطار تنفيذ االستراتيجية 6.1

توسيع آليات متابعة إدارة املشاريع لتشمل أعمال تحليل األداء وإدارة التغيير6.2

إعداد وتنفيذ الخطة التدريبية للموظفين6.3

5

6

تعزيز التحّول الرقمي للهيئة

تعزيز مكانة الهيئة وتحسين منظور العملء لها

السعي لتحقيق التمّيز املؤسس ي

النتائج الوسيطة

4

الشاملة الحتياجات املشمولين برعاية الهيئة" تمكين املشمولين"مبادرة 1.1

وضع خطة استراتيجية إلدارة االستثمار2.1

اإلستمرار  في بناء شراكات مع مقّدمي خدمات االستثمار2.2

بناء شراكات اجتماعية جديدة1.2

بناء الشراكات مع مقدمي خدمات التثمين وتقييم أصول التركات3.1

2

3

تحسين جودة حياة املشمولين برعاية الهيئة

ة ضمان االستدامة إلدارة أصول القاصرين واملشمولين برعاية الهيئ

قسيمهااملحافظة على التركات وإدارتها بكفاءة ونزاهة وسلسة حتى يتم ت

1
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املشاريع/التدخالت

ئة من رفع رضا العملء من املشمولين برعاية الهي
2030بنهاية عام % 97إلى 2022بنهاية % 70

األهداف املحددة

املشاريع/التدخلت 

" ينتمكين املشمول"مبادرة 1.1
لين الشاملة الحتياجات املشمو 

برعاية الهيئة

بناء شراكات اجتماعية 1.2
جديدة

النتيجة الوسيطة األولى

تحسين جودة حياة املشمولين برعاية الهيئة

األهداف املحددة

املشاريع/التدخلت 

رة وضع خطة استراتيجية إلدا2.1
االستثمار

ات في بناء شراك اإلستمرار 2.2
مع مقّدمي خدمات االستثمار

النتيجة الوسيطة الثانية

اية ضمان االستدامة إلدارة أصول القاصرين واملشمولين برع
الهيئة 

التمّيز الحفاظ على العوائد املالية وتنميتها من خلل
أو % 4في خدمات إدارة االستثمار بنسبة ال تقل عن 

إلى نهاية عام 2023أعلى بشكل سنوي ابتداء  من عام 
2030
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األهداف املحددة

املشاريع/التدخلت 

بناء الشراكات مع مقدمي3.1
ول خدمات التثمين وتقييم أص

التركات

النتيجة الوسيطة الثالثة

حتى يتم املحافظة على التركات وإدارتها بكفاءة ونزاهة وسلسة
تقسيمها

كات رفع رضا العملء عن خدمات حصر وتقسيم التر 
%  75بدقة عالية وااللتزام بأعلى معايير الجودة من

2030بنهاية عام % 92إلى 2022بنهاية عام 

املشاريع/ التدخلت

من رفع الوعي برسالة ودور الهيئة للمتعاملين
2030بنهاية عام % 90إلى 2022بنهاية عام % 55

األهداف املحددة

املشاريع/التدخلت 

دور حملت توعوية للتعريف ب4.1
الهيئة والخدمات التي تقدمها

.وتعزيز هويتها

النتيجة الوسيطة الرابعة

تعزيز مكانة الهيئة وتحسين منظور العملء لها
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املشاريع/التدخالت

رفع نسبة القيمة املضافة ألتمتة اإلجراءات
يات لتحسين التمّيز في الخدمات وكفاءة العمل

بنهاية % 97إلى 2022بنهاية عام % 68الداخلية من 
2030عام 

األهداف املحددة

املشاريع/التدخلت 

ة تطوير الحلول التفاعلي5.2تحتية تحسين وتطوير البنية ال5.1
الذكية وتوسيعها

النتيجة الوسيطة الخامسة

تعزيز التحّول الرقمي للهيئة
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املشاريع/التدخالت

ن رصد ومتابعة مكونات الخطة االستراتيجية م
أهداف ومؤشرات أداء ومشاريع من خلل نظام آلي

2030بنهاية عام % 100بنسبة 

األهداف املحددة

املشاريع/التدخلت 

بناء إطار تنفيذ 6.1
إطار )االستراتيجية 

الرصد واملتابعة 
والتقييم ونموذج 

(الحوكمة

توسيع آليات 6.2
ع متابعة إدارة املشاري
ل لتشمل أعمال تحلي
األداء وإدارة التغيير

النتيجة الوسيطة السادسة

السعي لتحقيق التمّيز املؤسس ي

إعداد وتنفيذ 6.3
الخطة التدريبية

للموظفين

ت تطوير آليا6.4
الستقطاب 
الكفاءات

التعاون 6.5
والشراكة مع 
الجهات املعنية

إعداد 6.6
معايير جودة 

ياألداء املؤسس 

رفع نسبة قدرات ومهارات املوظفين وفقا 
بنهاية عام % 93إلى % 73للحتياجات التدريبية من 

2030

بيئة رفع نسبة الكفاءة لدى املوظفين لتحسين
أساليب العمل وتطوير التمّيز املؤسس ي باستخدام

عام % 95إلى % 87ابتكارية وثقافة االلتزام من
2030
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20232024202520262027

ةالشاملة الحتياجات المشمولين برعاية الهيئ" تمكين المشمولين"مبادرة 

(2030الربع الرابع –2023الربع األول )

مبادرة بناء شراكات اجتماعية جديدة

(2028الربع االول –2023الربع األول )

مبادرة تحسين وتطوير البنية التحتية 

(2024الربع الرابع –2023الربع األول )

وسيعهامبادرة تطوير الحلول التفاعلية الذكية وت

(2030الربع الثالث –2023الربع الثاني )

التعاون والشراكة مع الجهات المعنية

(2026الربع االول –2023الربع الثاني )

ينإعداد وتنفيذ الخطة التدريبية للموظف

(2030الربع الرابع –2023الربع الثالث )

تطوير آليات الستقطاب الكفاءات

(2030الربع الرابع –2023الربع الرابع )

إدارة الرعاية والتوجيه

إدارة الخدمات المشتركة

.حمالت توعوية للتعريف بدور الهيئة والخدمات التي تقدمها وتعزيز هويتها

(2030الربع الرابع –2023الربع الثاني ) إدارة العالقات العامة

202820292030

املبادراتتنفيذأولوية
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ين  بناء الشراكات مع مقدمي خدمات التثم

وتقييم أصول التركات

(2025الربع الثاني –2023الربع الرابع )

االستمرار  في بناء شراكات مع مقّدمي خدمات االستثمار

(2030الربع الرابع –2023الربع االول )

ية وضع خطة استراتيج

إلدارة االستثمار

–2023الربع الرابع )
(2024الربع الثاني 

إعداد معايير جودة األداء المؤسسي

(2024الربع الرابع –2023الربع االول )

اطار حوكمة خاص بالرصد 

والمتابعة والتقييم

–2023الربع الثاني )
(2024الربع الثاني 

يعتوسيع آليات متابعة إدارة المشار

(2025الربع الثاني –2024الربع االول )

إدارة التركات

إدارة االستثمار

إدارة التخطيط والجودة

20232024202520262027202820292030

املبادراتتنفيذأولوية

44
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مؤشرات األهداف املحددة على مستوى استراتيجية الهيئة العامة لشؤون القاصرين

3

4

5

6

8

ت رفع نسبة القيمة املضافة ألتمتة اإلجراءات لتحسين التمّيز في الخدما
بنهاية عام % 97إلى 2022بنهاية عام % 68وكفاءة العمليات الداخلية من 

2030

إلى 2022بنهاية عام % 55رفع الوعي برسالة ودور الهيئة للمتعاملين من 
2030بنهاية عام % 90

% 97إلى 2022بنهاية % 70رفع رضا العملء من املشمولين برعاية الهيئة من 
2030بنهاية عام 

إدارة الحفاظ على العوائد املالية وتنميتها من خلل التمّيز في خدمات
2023أو أعلى بشكل سنوي ابتداء  من عام % 4االستثمار بنسبة ال تقل عن 

2030إلى نهاية عام 

تزام رفع رضا العملء عن خدمات حصر وتقسيم التركات بدقة عالية واالل
2030بنهاية عام % 92إلى 2022بنهاية عام % 75بأعلى معايير الجودة من 

رصد ومتابعة مكونات الخطة االستراتيجية من أهداف ومؤشرات أداء 
2030بنهاية عام % 100ومشاريع من خلل نظام آلي بنسبة 

7
إلى % 73من رفع نسبة قدرات ومهارات املوظفين وفقا للحتياجات التدريبية

2030بنهاية عام % 93

لتمّيز رفع نسبة الكفاءة لدى املوظفين لتحسين بيئة العمل وتطوير ا
%  87داء مناملؤسس ي باستخدام أساليب ابتكارية وثقافة االلتزام وتعزيز األ 

2030عام % 95إلى 

مؤشرات األداء الرئيسيةاألهداف املحددة
املستهدف

2030

90%

97%
20

4%
85%ال يقل عن 

92%

85%
97%

87%

95%

100%

95%
93%

75%
%95لإلجراءات املتبعة( SLA)نسبة االلتزام بمستوى الخدمة 

1

2

100%

يز  واإلبداعنسبة رضا املوظفين فيما يخص رفع القدرة املؤسسية وتعزيز ثقافة التم

نسبة تغطية املهارات والكفاءات
نسبة االلتزام بالخطة التدريبية للموظفين

اقبة مكونات الخطة االستراتيجية إلكترونيا نسبة مر

إنجاز األهداف االستراتيجية)%( نسبة 

مؤشر رضا العملء عن الخدمات اإللكترونية للهيئة 

العمليات واإلجراءات املؤتمتة)%( نسبة 
املعاملت املقدّمة من خلل القنوات الرقمية)%( نسبة 

مؤشر رضا العملء عن جودة الخدمات

مؤشر النقد وشبه النقد  إلى املطلوبات املتداولة
مؤشر تغطية النقدية إلجمالي املطلوبات املتداولة

متوسط العوائد االستثمارية

عدد الشراكات الجديدة التي تهدف إلى زيادة الكفاءة وجودة الخدمات

معرفة رسالة الهيئة من خلل استبيان رضا العملء( %)نسبة 

(استطلع رأي العملء)مؤشر رضا العملء 
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