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املــقــدمـــــة
:فيتتمثلأساسيةمحاور ثالثةوتشمل،الهيئةلعملالجامعالكلياإلطاراالستراتيجيالتخطيطعمليةتعتبر

.بالهيئةاملحيطةوالخارجيةالداخليةالبيئةإلىبالنظرالهيئةلعملالحاليالوضعوتقييمتحليل1.

.املؤسسيةوقيمهاوتوجهاتهاعملهاوغاياتاالستراتيجيةرؤيتهاحيثمنالهيئةعملمستقبلاستشراف2.

.االستراتيجيةأهدافهامنظومةخاللمناملستقبليالوضعإلىالحاليالوضعمنانتقالهاكيفيةتوضحالتيالطريقخارطة3.

أداءتطويرفياملؤثرةالرئيسيةافاألطر وكافةالهيئةفيالفعليينالقرارصانعومشاركةويتطلب،الهيئةأداءمجملفينوعيةنقلةإلحداثاألمثلاألسلوبتعتبراالستراتيجيالتخطيطفعملية

.املؤسسةلعملاملستقبليتراتيجياالسوالدور باملوقعلالرتقاءالكليةالنظرةتحرفقدالتيالفرعيةواألعمالباملشاكلالتأثروعدم،للمؤسسةالكليةاألبعادفيالتركيزضرورةإلىاالنتباهضرورةمعالهيئة

الدليلهذايقدمكماختلفة،املالداخليةواملكوناتالخارجيةالجهاتمعوتقاطعاتهااالستراتيجيةالتخطيطعمليةبهاتمرالتيالرئيسيةاملراحللتوضيحالرئيس ياملرجعالدليلهذايعتبر

نماذجوباستخداممنظمهجيمنبشكلاالستراتيجيةوالخطةالتحليالتإعدادبكيفيةالخاصةواإلجراءات،االستراتيجيالتخطيطمراحلمنمرحلةلكلاملنظمةالرئيسيةوالقواعدللسياساتمفصلشرح

.املخرجاتتلكوتوثيقومراجعةإعدادعلىاملعنيينتساعد

 2022-2016مناملمتدةللفترةالقاصرينونؤ لشالعامةللهيئةاالستراتيجيالتحول خطةوضعتاملنطلقهذاومن
 
االستراتيجيةالـخـطـةوتضمنت،2030الوطنيةقطررؤيةمــعتــوافــقــا

املتاحةالقدراتمعفقيتوابماالخمسالخطةسنواتمدىعلىالخطةمشاريعتوزيعوجرى املبادرات،تلكلتنفيذالالزمةالــقــدراتتحديدتمكمااملبادرات،منهااشتقتالتياملحددةاألهدافمــنمـجـمـوعـة

.املستهدفةاألهدافوتحقيقالناجحالتنفيذسالمةلضمانتـوفـرهـاسيجري الـتـيتلكأو
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نكلمة سعادة رئيس اهليئة العامة لشؤون القاصري

ً
 
حكمهمفيومنينالقاصًرعلىشرافاًلفيتتمثلوالتي،قطربدولةالقاصرينلشؤونالعامةالهيئةأجلهامنأنشئتالتيالنبيلةاألهدافمنانطالقا

ً
 
ًاجتماعيا

 
ًوتربويا

 
ًوتعليميا

 
.كريمةحياةلهميضمنوبمااملالية،حقوقهموحمايةوتنميتها،أموالهمعلىاملحافظةوكذلك،وصحيا

ً
 
التنميــةتحقيقعلــىقــادرةجعلهاًواملتقدمة،الـدوًلمصـافإلـىقطـًردولـةنقـلإلـىتهـدفركائـًزأربـعتشـملوالتـي،2030الوطنيــةقطــًررؤيــةبتحقيقوالتزاما

تطويًرمشروعإطالققررنافقد،ملتطلباتهافعليةترجمةالهيئةوخدماتأعمالتشكلوالتي،االجتماعيةالتنميةركيزةأهمهامنوالتي،2030العــامبحلــوًلاملستدامة

طوًرالتمستجداتمعافقوًيتوبما،الهيئةبرعايةللمشموليناملقدمةالخدماتبمستوًىلالرتقاء،2022-2016وتحولهاالقاصرينؤونلشالعامةالهيئةاستراتيجية

ً،املعاصرةالتكنولوجي
 
بالهيئةالفعليينالقراًريصانعمشاركةعلىالتأكيدمع،املستوياتجميعوعلىللهيئةالدارًياألداءمجملفينوعيةنقلةإحداثعلىعالوة

.املنشودةوالتحوًلالتطويًراستراتيجيةفياملؤثرةوالخارجيةالداخليةالرئيسيةاألطرافوكافة

.واملواطنالوطنخدمةفيالتوفيقوجلعًزاملولىمنراجين

سعد بن نهار بن ناصر النعيمي
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كلمة فريق العمل

تبنتفقد،األداءكفاءةمستوًىلرفعوكذلك،برعايتهاللمشمولينعاليةجودةذاتخدماتتقديمنحًوالقاصرينونًؤلشالعامةالهيئةسعيطاًرإفي

ًهأمنهايتفرع،الهيئةمستوًىعلىاستراتيجيةهدافأسبعةوتحديدورسالةرؤيةرسمخاللهامنتموالتي2022-2016للفترةستراتيييااًلتحوًلالخطةالهيئة
 
دافا

ً
 
.بالهيئةالعاملةلإلداراتفرعية

قطرلدولةنيةالوطبالرؤيةاالسترشادمع،االستراتيجيةوبناءصياغةفيوالتحدياتالفرصوتحديدوالقوةالضعفنقاطتحليلليةآاتباعتموقد

وصياغةًروتطويعدادإمراحلفيالهيئةداراتإمختلفمنعملفرًقشراكإخاللمن،الجماعيوالعملاملشاركةروحتعزيًزمعالرؤيةلهذهالرئيسيةوالركائًز،2030

.االستراتيجيةمكوناتتنفيذمراحلفيالروحبهذهالعملاستمراًركذلك،مكوناتهاوكافةاالستراتيجية

املتعاملينلجمهوًراتالخدمتقديمفيالتميًزفيمتقدمةمراكًزلىإبالهيئةنصللكييجابيةاًلاملساهمةباستمراًربالهيئةالعاملينمنالجميععلىنعوًل

.بهيحتذىمثااًلونكوًنمعها

فريق التطوير االسرتاتيجي
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5الفهرسًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

6املسحًالبيئيًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

20االستراتيييًللهيئةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالطاًر

22استراتيجيةًالهيئةًالعامةًلشؤونًالقاصرينًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

28مبادراتًبرنامجًالتحولًاالستراتيييًللهيئةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

31املصطلحاتًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
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2022-2016اخلطة االسرتاتيجية
مسح بيئة اهليئة

(حتليل البيئة الداخلية واخلارجية)
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:حتليل البيئة الداخلية واخلارجية
➢ 

 
للتحليل البيئيتم دراسة الوضع الراهن في البيئة الداخلية للهيئة، وكذلك اإلدارات واألقسام الداخلية بها عن طريق تحديد نقاط القوة والضعف وفقا

:اعتماداًعلى

:2030رؤيةًقطًرالوطنيةً(1)

.وتحديد أهداف وتوّجه الهيئة بما يتوافق مع الرؤية2030مراجعة رؤية قطر الوطنية ▪

:املقارناتًاملعيارية(     2)

.تقييم جهات مشابهة تقّدم خدمات مماثلة لتلك التي تقّدمها الهيئة▪

.تحديد أوجه االختالف الرئيسية بالعمليات وتقديم الخدمات▪

.مراجعة األدبيات لتحديد الطريقة األمثل لسد الفجوات الرئيسية بالخدمات▪

.تحديد أفضل املمارسات ومواءمتها مع سياق واحتياجات الهيئة▪

:املعنيةاألطرافتحليل(3)

.املعنيةواألطرافاملشمولينمعمقابالتإجراء▪

عاتاالحتياجاتترجمة▪
ّ
.لالستراتيجيةمدخالتإلىوالتطل
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.رجيةالخاالبيئةفيوالتهديداتالفرصمنوعددالداخلية،البيئةفيوالضعفالقوةنقاطمنعددعنSWOTالبيئيالتحليلمرحلةكشفت➢

ً
 
:  نقاطًالقوةًوالضعف: أوال

:الهيئةمستوًىعلى➢

نقاطًالضعفنقاطًالقوة

ئة
هي
ال

oهيئةاللدىاملتوفرةلألصول الئقحجم.

oلشؤونعاّمةالالهيئةلتغييرواملوظفينالقيادةمنحقيقيالتزام

.جديدمستوى إلىبهاواالرتقاءالقاصرين

oئةالهيفيالصعبةالبيئةمنبالرغمالتنفيذعلىالقدرة.

oكبيربشكلتحسينهيمكناألصول استثمارأداءمعدل.

oالتدقيققائمةنهجاتباع:الخدمةثقافةغياب 
 
ياجاتاالحتمعرفةعنعوضا

.وتلبيتهاباملشمول الخاصة

oعليهاوالحفاظالجيدةالكفاءاتوتطويرلتنميةآلياتوجودعدم.

oاملطلوبةالخارجيةاألطرافمعوصريحةواضحةتفاهممذكراتوجودعدم

.لتشغيلافيللمساعدة
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ًثاني
 
: الفرصًوالتهديدات: ا

:الهيئةمستوًىعلى➢

التهديداتالفرص

ئة
هي
ال

o األميري املرسومخاللمنإنفاذهايتمقويةقانونيةحقوق.
oمهور جإلىالوصول أجلمناالجتماعيالتواصلبوسائلاالستعانة

.بشأنهاعيالو ونشر،للهيئةالجديدةالتجاريةللعالمةوالترويجأوسع،
oوميةالياألنشطةتعزيزشأنهامنالتيالجديدةالتقنياتتوافر

.للهيئة
oالعالقةذاتالجهاتبعضمعالتعاون علىالقدرة.

oاملتوفرةالعامةامليزانيةخفضاحتمال 
 
التييةاالقتصادللتحدياتنظرا

.قطردولةتواجه
oاألخرى الحكوميةالجهاتقبلمنبالهيئةالعميقةاملعرفةعدم.
oتطلبهايالتوالخدماتاملعلوماتتوفيرعلىالحكوميةالجهاتوقدرةاستعداد

.املطلوبةاملعاييرضمنالقاصرينلشؤونالعامةالهيئة
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10

:(PESTLEمنهجية )اخلارجيةحتليل البيئة

راتًوذلكًلتحديدًاملؤثراتًالخارجيةًللهيئةًالعامةًلشؤونًالقاصرين،ًتمًتقسيمًاملؤثPESTLEتمًالعملًعلىًتحليلًالبيئةًالخارجيةًبمرجعيةًمنهجيةً•

:علىًالنحًوالتالي

.كافةًالعواملًاملتعلقةًببيئةًالهيئةًالعامةًلشؤونًالقاصرينًعلىًاملستوىًالسياس يًًواملؤثرةًعلىًطبيعةًعملها: العاملًالسياس ي•

.كافةًالعواملًواألوضاعًاالقتصاديةًالخارجيةًاملحيطةًبالهيئةًوالتيًتؤثًرعلىًتنميةًاألنشطةًاالقتصادية: العاملًاالقتصادي•

افياًتغيًرنمطًا: مثل)تشملًكافةًالجوانبًالتيًتشكلًبيئةًاجتماعيةًثقافيةًوتعكسًأهميةًالثقافاتًالفرعيةًوأثرهاً: العاملًاالجتماعي• لحياة،ًديموغر

(.إلخ..السكان

(.دلًتقدمًالتقنياتمع)أنواعًالتكنولوجياًاملستخدمةًوالتيًقدًتؤثًرعلىًحجمًاملواردًالبشريةًونوعيتهاًوأثرهاًعلىًبرامجًًالتدريبً: العاملًالتكنولوجي•

(.إلخ...اتفاقيات،ًمعاهدات،ًعقود،ًقوانين)التشريعاتًالقانونيةًالتيًتنصهاًالدولةً: العاملًالقانوني•

.العواملًالبيئيةًاملتعلقةًباألنظمةًالبيئيةًوحيثياتها: العاملًالبيئي•
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:(PESTLEمنهجية )اخلارجيةحتليل البيئة
:العامل السياسي

التأثير الوصف العامل #

ا رأسمالهال يمكن لقطر أن تطور اقتصادها ومجتمعها دون 
شؤون يمكن للهيئة العامة لالبشري ومواردها البشرية، لذلك

صب في القاصرين اقتراح وتطبيق العديد من املبادرات التي ت
.عجلة تطوير القطاعين

أهداف تشارك الهيئة العامة لشؤون القاصرين بتحقيق
تنمية ال"والركيزة األساسية " الحماية االجتماعية"قطاع

تم بالقاصر وذلك من خالل استراتيجيتها التي ته" البشرية
.  من ناحية الرعاية االجتماعية بكافة أوجهها

2030رؤيةًقطًر 1

توجب بناء بتوقيع االتفاقيات والشراكات الدولية يساالستمرار
توى القدرات املؤسسية بالهيئة ملواكبة التطورات على مس

.  العالم

لنظر فرصة لدولة قطر ل( الحصار)األزمة الحالية خلقت
ات وذلك إلى شراكات واتفاقيات دولية على كافة املستوي

 على مكانتها اإلقليمية والدولية
 
.حفاظا

(الحصاًرعلىًدولةًقطر)أزمةًالخليجً 2



12

:(PESTLEمنهجية )اخلارجيةحتليل البيئة
:العامل االقتصادي

التأثير الوصف العامل #

ع توقيع اتفاقيات وعقود مسيساهم هذا القانون إلى زيادة
هيئة، القطاع الخاص، والذي سيزيد الجهد على إدارة العقود بال

عقود لذلك يتطلب العمل على تدريب وتأهيل موظفي إدارة ال
.لضمان الكفاءة املطلوبة

بشأن الشراكات بين 2020لسنة (12)يهدف القانون 
خاص القطاعين العام والخاص إلى تنمية قدرة القطاع ال

لقطاع القطري وتشجيع املنافسة وزيادة دور املشاركة ل
.  الخاص في تنمية االقتصاد املحلي

تعزيًزالشراكاتًبينًالقطاعينًالعامً
والخاص

1

ه الهيئة العامة لشؤون القاصرين، فإنبحسب مهام إدارات
دراتهم يتطلب تدريب وتأهيل موظفي الهيئة وذلك لتطوير ق

نمية ومهاراتهم العملية وذلك لتحقيق األهداف الخاصة بالت
.االقتصادية

تثمار، بناء القدرات والخبرات االقتصادية واالسيتوجب
.وذلك لضمان كفاءة الكوادر بالهيئة

ةًزيادةًالقوةًالعاملةًذاتًالكفاءاتًالعالي
والسعيًلتحقيقًالنمًواالقتصادي

2
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:(PESTLEمنهجية )اخلارجيةحتليل البيئة
:العامل االجتماعي

التأثير الوصف العامل #

نمية الهيئة العامة لشؤون القاصرين بتحقيق أهداف التتشارك
ي االجتماعية وذلك من خالل اختصاصات إداراتها والخدمات الت

تقدمها الهيئة للمشمولين من رعاية اجتماعية واقتصادية 
.إلخ..وتعليمية

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

التنميةًاالجتماعية 1
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:(PESTLEمنهجية )اخلارجيةحتليل البيئة
:العامل التكنولوجي

التأثير الوصف العامل #

ون االستراتيجية الخاصة بالهيئة العامة لشؤ شملت الخطة
ي القاصرين أهداف استراتيجية ومبادرات ومشاريع تساهم ف
ك تحقيق هدف الرؤية الوطنية الخاص بالتحول الرقمي، وذل
مان أمن ملواكبة التطور التكنولوجي من خالل أتمتة الخدمات وض

.وسرية البيانات للمتعاملين

التحول الرقمي ضمن األولويات 2030رؤية قطر شملت
كومية الوطنية من أجل توفير وتعزيز تقديم الخدمات الح

.  من خالل أحدث التقنيات
النمًوالتكنولوجي 1

ون هذا العامل على جودة وتوافر خدمات الهيئة العامة لشؤ يؤثر
القاصرين للمتعاملين، حيث تساعد سرعة التواصل مع 
ين املتعاملين في الوقت املطلوب جودة اتخاذ القرارات وتحس

.التدخالت لخدمة املتعاملين

صنفت دولة قطر في املركز األول في مؤشر نسبة
تحتية لجودة وصالبة البنية المستخدمي االنترنت وذلك
.الخاصة بخدمات االنترنت

تًالبنيةًالتحتيةًفيًمجالًاالتصااًل
وشبكةًاالنترنت

2
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:(PESTLEمنهجية )اخلارجيةحتليل البيئة
:العامل القانوني

التأثير الوصف العامل #

غييرات الهيئة العامة لشؤون القاصرين مواكبة التمن اختصاصات
تأهيل التي تشهدها البالد، لذلك استوجب على الهيئة تدريب و 
شكل املوظفين على القرارات والقوانين والتشريعات الجديدة ب

.مستمر وذلك لضمان الكفاءة التشغيلية املطلوبة

ل مستمر يتم سن تشريعات وقوانين وقرارات أميرية بشك
.وذلك لتحسين أو تطوير مختلف قطاعات الدولة

إصداًرالقوانينًالجديدة 1

ومية توفير اتفاقية مستوى الخدمة بين الهيئة والجهات الحك
(Service Level Agreement )ضمن فترةتضمن تنفيذ الخدمات

، والتي زمنية محددة ومستوى جودة متفق عليها بين كافة األطراف
د، ويؤدي من شأنها تساهم في تسريع تنفيذ األعمال بالوقت املحد
.هودذلك إلى تعزيز العالقة بين الجهات املختلفة وتوحيد الج

مات بين تحديد الوقت املستغرق الستكمال وتنفيذ الخد
 Service Level)الحكومية األخرى الهيئة والجهات

Agreement)
ضمانًاستمراريةًاألعمال 2
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:(PESTLEمنهجية )حتليل البيئةاخلارجية
:العامل البيئي

التأثير الوصف العامل #

تنمية أصول من اختصاص الهيئة العامة لشؤون القاصرين
على املشمولين وتشمل بناء العقارات واملباني، لذا استوجب

ة واستدامتها، الهيئة األخذ بعين االعتبار كافة التأثيرات على البيئ
.والحرص على استخدام مواد صديقة للبيئة قدر اإلمكان

وطنية البيئية واستدامتها هي إحدى الركائز الالتنمية
، وتشارك دولة قطر في 2030الخاصة برؤية قطر 

والتي ( ناخمثل اتفاقية باريس لتغيير امل)اتفاقيات دولية 
.تهدف إلى حفظ البيئة واستدامتها

قةًالدوليةًاملتعلالقوانينًواملعاهدات
باالستدامةًالبيئية

1



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

املحافظةًعلىًأموالً
املشمولينًوتنميتها

الهيئة في ما يخّص املشمولين، تكون 
مسؤولة عن املحافظة  على أموال 

.عليهاشرافاملشمولين وتنميتها واإل 

ضمانًالرعايةًاملالية
واالجتماعيةًاملناسبةً

للقاصرين

الهيئة في ما يخّص املشمولين، تكون 
ملزمة باإلشراف على شؤون 
القاصرين املالية واالجتماعية 
.ةوالتربوية والصحية والتعليمي

مهام اهليئة الرئيسية

هادارتوإحصًرأموالًالتركاتً

ات في حال اإلبالغ بالوفاة من الجه
حصر املختصة تكون الهيئة ملزمة ب

ليها جميع تركة املتوفى واإلشراف ع
.وإدارتها لحين قسمتها

17



أسس صياغة االسرتاتيجية للهيئة

الرؤية2030رؤية قطر الوطنية 1

الرسالة

القيم

االستراتيجية

النموذجًالتشغيلي

الخطةًالتنفيذية

2
لتنظيم الهيئة 2014لسنة 41القرار األميري رقم 

العامة لشؤون القاصرين

2022-2018استراتجية التنمية الوطنية لقطر 3

آراء وحاجات املشمولين4

5
وتحليل تطلعات الجهات املعنية الداخلية الرئيسية
الفجوات في نموذج العمل الحالي

6
ع العناصر ذات الصلة من املقارنات املعيارية م

الهيئات املماثلة

18



:رئيسيةثالث خطواتمت اتباع , لتطوير اسرتاتيجية اهليئة العامة لشؤون القاصرين
تحليلًالفجوات

اراتًاملقارناتًاملعياريةًوالزي
وضعًاالستراتيجيةامليدانية

ف الفجوات الرئيسية التي تمن•
ْ
ع الهيئة تم كش

ة من من تأدية مسؤولياتها بأفضل جودة ممكن
.خالل التشخيص املعّمق

تم تحديد فجوات خاصة بإدارات معّينة•
.وأخرى مشتركة بين اإلدارات

:املقارناتًاملعيارية

لك تقييم جهات مشابهة تقّدم خدمات مماثلة لت•
.التي تقّدمها الهيئة

تقديم تحديد أوجه االختالف الرئيسية بالعمليات و •
.الخدمات

مراجعة األدبيات لتحديد الطريقة األمثل لسد•
.الفجوات الرئيسية بالخدمات

تحديد أفضل املمارسات ومواءمتها مع سياق •
.واحتياجات الهيئة

:تحليلًاألطرافًاملعنية
.عنيةإجراء مقابالت مع املشمولين واألطراف امل•
عات إلى مدخال •

ّ
ت ترجمة االحتياجات والتطل

.لالستراتيجية

:2030رؤيةًقطًرالوطنيةً
وتحديد 2030مراجعة رؤية قطر الوطنية •

.يةأهداف وتوّجه الهيئة بما يتوافق مع الرؤ 

تحديد األهداف االستراتيجية العامة •
.وأهداف وحدات األعمال

تحديد مؤشرات األداء الرئيسية لكل هدف•
.من أجل مراقبة نجاح االستراتيجية

ل نموذج األعمال لك/تطوير االستراتيجية•
.وحدة أعمال

درات تطوير النموذج التشغيلي وتقييم الق•
.الجديدين لدعم تنفيذ االستراتيجية

19



اإلطــار االسرتاتيـجـي للـهيئـــة

.وصاية آمنة لحياة كريمةالرؤية

الرسالة
خدميةمنظومةإطارفيبرعايتناللمشمولينآمنةلوصايةنسعى

 ميتها،وتنأموالهمعلىاملحافظةتضمنومتكاملةمتميزةواستثمارية
 
وفقا

.ةفاعلوشراكةعاليةمهنيةبمسؤوليةاإلسالمية،الشريعةألحكام

القيم

املشاركةالشفافية
الشموليةاألمـانـــــــــــــة
التميزالتمـــكـــــين

الكفاءة

20



أسباب اختيار هذه الرؤية 

التقييم وفق املبادئ التوجيهية العامة

.الهيئة" لسبب وجود"تفسير واضح ✓

.كلمات بسيطة يفهمها الناس داخل الهيئة وخارجها✓

.فكرة عامة ال تقيد الرؤية✓

ةالتقييم وفق املبادئ التوجيهية الخاص

.وحتحدد الفئة التي تركز الهيئة على خدمتها بكل وض✓

س ينبغي أن تركز الرؤية على الغرض من وجود الهيئة ولي✓
.دورها

.من منظور التنمية البشرية2030التوافق مع رؤية قطر ✓

.رؤية ملهمة ذات تطلعات واضحة✓

لحياةًكريمةةوصايةًآمن

21



اسرتاتيجية اهليئة العامة لشؤون القاصرين
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2030قطرورؤية2022-2018الثانيةالوطنيةالتنميةاستراتيجيةوبمرجعيةالهيئةتقدمهاالتيالخدماتطبيعةمعيتوافقبماالرئيسيةالنتيجةصياغةتم
.القاصرينلشؤونالعامةللهيئةالتنظيميوالهيكل

.وصايةًآمنةًوخدماتًشاملةًومتميزةًللمشمولينًبرعايةًالهيئةًلضمانًحياةًكريمةًتضمنًاملحافظةًعلىًأموالهمًوتنميتها

إدارةًالتركاتًبكفاءةًعاليةتوفيًركافةًأوجهًالرعايةًوالوصايةًالشاملةاملحافظةًعلىًاألصولًوتنميتها

النتيجة الرئيسية

23



:القاصرينلشؤونالعامةللهيئةالرئيسيةالنتيجةلتحقيقوسيطةنتائج5تحديدتم

النتائج الوسيطة

.استدامةًإدارةًتنميةًأصولًالقاصرينًواملشمولين

يةًواالجتماعيةًاالرتقاءًبجودةًحياةًًالقاصرينًواملشمولين،ًمنًخاللًتوفيًرًأوجهًالرعايةًالشاملةًمنًالناحيةًاملعنويةًوالنفس
.واالقتصاديةًوالتعليمية

.الحفاظًعلىًالتركاتًوإدارتهاًبكفاءةًعاليةًوبأمانةًوُيسًرلحينًقسمتها

.أنظمةًتقنيةًحديثةًوأدواتًتساعدًبرفعًالكفاءةًوالفاعليةًوتمكينًالقدرات

.قدراتًبشريةًومؤسسيةًفاعلةًألغراضًتميًزاألداءًاملؤسس ي

24



ليةًتحسينًنسبةًالكفاءةًالتشغي•
لخدماتًالرعايةًوالتوجيهً

بنهايةً% 80الىً% 40للمشمولينًمنً
2022عامً

ليةًتحسينًنسبةًالكفاءةًالتشغي•
الىً% 45لخدماتًإدارةًالتركاتًمنً

2022بنهايةًعامً% 80

التحولًالرقميًلخدماتًالهيئةًمن•
2022بنهايةًعامً% 80الىً% 0

اتًتحسينًالكفاءاتًوتطويًرالقدًر•
بنهايةً% 75الىً% 30املؤسسيةًمنً

.2022عامً

تراوحًتنميةًأموالًالقاصرينًبنسبةًت•
سنوياًوالحفاظً% 6الىً% 4ماًبينً

2022عليهاًالىًنهايةًعامً
ليةًتحسينًنسبةًالكفاءةًالتشغي•

نًلخدماتًاالستثماًرللمشمولينًم
2022بنهايةًعامً% 75الىً% 50

:التاليالنحًوعلىموضحةالوسيطةبالنتائجمرتبطةاستراتيجيةأهداف6وضعتم

األهداف االسرتاتيجية

ينًاستدامةًإدارةًتنميةًأصولًالقاصًر
واملشمولين

االرتقاءًبجودةًحياةًًالقاصرينً
ايةًمنًخاللًتوفًرًاوجهًالرع, واملشمولين

يةًالشاملةًمنًالناحيةًاملعنويةًًوالنفس
ةواالجتماعيةًواالقتصاديةًوالتعليمي

فاءةًالحفاظًعلىًالتركاتًوإدارتهاًبك
هاعاليةًوبأمانةًوُيسًرلحينًقسمت

أنظمةًتقنيةًحديثةًوأدواتًتساعد
برفعًالكفاءةًوالفاعليةًوتمكين

القدراتً

قدراتًبشريةًومؤسسيةًفاعلةً
ألغراضًتميًزاألداءًاملؤسس ي

الوسيطةالنتائج

االستراتيجيةاألهداف
25



ؤونًأهدافًاستراتيجيةًللهيئةًالعامةًلش
القاصرين

مؤشراتًاألداءًالرئيسية

سنوياً% 6الىً% 4تنميةًأموالًالقاصرينًبنسبةًتتراوحًماًبينً
2022والحفاظًعليهاًالىًنهايةًعامً 1

.الحفاظًعلىًمعدلًالعائدًعلىًأصولًاملشمولينًبحيثًيكونًأعلىًمنًمعدلًالعائدًللمستهدف•
.2021شراكاتًاالستراتيجيةًمعًهيئاتًوجهاتًمحليةًودوليةًاملعنيةًبتمكينًالقصًربنهايةًعام4ًإقامةً•

مشمولينًتحسينًنسبةًالكفاءةًالتشغيليةًلخدماتًاالستثماًرلل
2022بنهايةًعامً% 75الىً% 50منً 2022بنهايةًعامً% 80الىً% 50لخدماتًاالستثماًرمنً SLAرفعًنسبةًمستوىًالخدمةً•2

% 45نًتحسينًنسبةًالكفاءةًالتشغيليةًلخدماتًإدارةًالتركاتًم
2022بنهايةًعامً% 80الىً 4

2022بنهايةًعامً% 80الىً% 50لخدماتًحصًروتوزيعًالتركاتًمنً SLAرفعًنسبةًمستوىًالخدمةً•
2022بنهايةًعامً% 80الىً% 40املتعاملينًعنًخدماتًادارةًالتركاتًمنًرفعًنسبةًرضا•

يهًتحسينًنسبةًالكفاءةًالتشغيليةًلخدماتًالرعايةًوالتوج
2022بنهايةًعامً% 80الىً% 40للمشمولينًمنً 3

.2022بنهايةًعامً% 80الىً% 25رفعًالنسبةًاملئويةًللقاصرينًالذينًيتلقونًالحدًاألدنىًمنًالخدماتًاالجتماعيةًمنً•
مستوىًالخدمةًرفعًنسبةًالقاصرينًالذينًيحصلونًعلىًنفقةًشهريةًبماًيتماش ىًمعًاالحتياجاتًاملاليةًوضمنًاتفاقيات•

2022بنهايةًعامً% 90الىً% 65املتفقًعليهاًمنً
.2022بنهايةًعامً% 80الىً% 40زيادةًنسبةًرضاًاملشمولينًفيماًيخصًجودةًخدماتًالرعاياًوالتوجيهًمنً•

2022بنهايةًعامً% 80الىً% 0التحولًالرقميًلخدماتًالهيئةًمن5ً

2020تحقيقًالتشغيلًالكاملًلنظامًخدمةًالعمالءًبنهايةًعامً•
2022بنهايةًعامً% 80الىً% 0رفعًنسبةًالتحولًالرقميًلخدماتًالهيئةًمنً•
% 60الىً% 0نًم( املوقعًااللكترونيًللهيئة, تطبيقًالهاتفًالجوال)رفعًنسبةًتقديمًاملعامالتًمنًخاللًالقنواتًالرقميةً•

2022بنهايةًعامً

6
% 75الىً% 30تحسينًالكفاءاتًوتطويًرالقدراتًاملؤسسيةًمنً

.2022بنهايةًعامً

2020بنهايةًعامً% 95رفعًنسبةًتوثيقًاالجراءاتًالداراتًالهيئةًبنسبةً•
ورشًعملًللموظفينًبشكلًسنويًلرفعًالكفاءةًلتحسينًالجودةًوزيادةًالكفاءة4عقدً•
بنهايةًعامً% 15الىً% 5رفعًالنسبةًاملئويةًالستقطابًوتوظيفًالخريجينًالقطريينًالذينًتكونًالهيئةًخيارهمًاألولًمنً•

2022
2022بنهايةًعامً% 75الىً% 40زيادةًنسبةًرضاًموظفيًالهيئةًفيماًيخصًرفعًالقدراتًمنً•

مؤشرات األداء االسرتاتيجية
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تتشارك مجيع اإلدارات يف حتمل مسؤولية حتقيق أهداف اهليئة

.للهيئةالكليةاألهدافنجاحفيالداراتتساهم❑

اهمتس،الهيئةمستوًىعلىأساس يهدفالداراتمنإدارةكللدى❑
.مهامهابحسبفيه

علىيهفتساهمالتيالرئيس يوالهدفالداراتبينالصلةتوضيح❑
.الهيئةمستوًى

قيقتحضمانفيدوًرلعبالداراتجميععلىفإناألحوال،كلوفي❑
.الهيئةأهدافكل

إدارةكلعلىالرئيسيةاألداءومؤشراتاألهدافتوزيعيتم
:الوحداتمنوحدةولكلالداراتمن
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:املبادرات االسرتاتيجية

العنصًر
البشرًي

إجراءات

أنظمةً
تقنية

ســ يًمتكامــلًلضــمانًاملبــادراتًاالســتراتيجيةًتــأتيًمتســقةًمــعًالعناصــًرالرئيســيةًللبنــاءًاملؤسســ ي،ًوالتــيًمــنًشــأنهاًتحقيــقًنظــامًمؤس
.استمراريةًاألعمالًوتقديمًأرقىًمستوىًمنًالخدمات،ًباستخدامًأفضلًالحلولًالتكنولوجية

جلًإنجـازاتًقـويًفـيًتمًاختياًرًشركةًمعلوماتيةًكشريكًاستراتيييًلتنفيـذًعمليـةًالتحـولًالتكنولـوجي،ًكونهـاًشـركةًحكوميـةًلهـاً ـ
.  مشاريعًالتحولًالرقميًلجهاتًحكوميةًمتعددةًولضمانًسريةًاملعلومات
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:املبادرات االسرتاتيجية
العنصًرالبشرًي

▪ً
 
هيكـــــــلًتنظيمـــــــيًجديـــــــدًوفاعـــــــلًوفقـــــــا

.ألفضلًاملمارساتًالعاملية

ًأًل▪
 
فضلًتوصيفًوظيفيًمتكاملًوفقا

.  املمارساتًاملهنية

مؤشـــــــــــراتًأداءًمبنيـــــــــــةًعلـــــــــــىًأســـــــــــاسً▪
.النجاز

إجراءات

تصـــــــــــــــــميمًوبنـــــــــــــــــاءًدليـــــــــــــــــلًسياســـــــــــــــــاتً▪
وإجــــــــراءاتًمتكامـــــــــلًموثـــــــــقًومكتـــــــــوبً

ًألفضلًاملمارسـاتًاملهنيـ
 
ةًوذلـكًوفقا

دًلضــــــمانًتحقيــــــقًالشــــــفافيةًوتحديــــــ
.املسؤولية

ًًألفضــــ▪
 
لًدليــــلًحوكمــــةًمتكامــــلًوفقــــا

.املمارساتًاملهنية

تعزيـــــــــًزفكـــــــــرةًالعمـــــــــلًضـــــــــمنًالفريـــــــــقً▪
وتجنــــبًالقــــراراتًالفرديــــةًمــــنًخــــالل
راتًتشــكيلًاللجــانًفيمــاًيخــصًالقــرا

الهامـــــــــــــــــــةًمثـــــــــــــــــــلًقـــــــــــــــــــراراتًالتطـــــــــــــــــــويًر
.  واالستثمار

أنظمةًتقنية

( ERP)نظـــــامًإدارةًاملـــــواردًاملؤسســـــيةً▪

.يةمشتريات،ًاملواردًالبشريةًواملال

نظــــــــــــــــــــــامًإدارةًشــــــــــــــــــــــؤونًالقاصــــــــــــــــــــــرينً▪

(CRM.)

.املوقعًااللكتروني▪

تطبيـــــــــقًالجـــــــــوالًللخـــــــــدماتًالذاتيـــــــــةً▪

.للموظفين

تطبيـــــقًالجـــــوالًلخـــــدماتًالقاصـــــرين▪

.وأصحابًالعالقة

اءًمــــنًتــــمًاالنتهــــ: األرشــــفةًاللكترونيــــة▪

كامـــلًتطبيـــقًبرنـــامجًتراســـلًوأرشـــفةًل

مخـــــــــــــــزونًالهيئـــــــــــــــةًمـــــــــــــــنًاملســـــــــــــــتنداتً

الورقيـــــــــــــــةًوذلـــــــــــــــكًلتحقيـــــــــــــــقًســـــــــــــــرعةً

التعامــلًمــعًالطلبــات،ًوضــمانًحفــ 

.يلاملستنداتًورفعًفعاليةًالتشغ
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:أدوات املتابعة
تفعيل

 طراملخامؤشراتإلىمستندةداخليتدقيقوقواعدإجراءاتتطويرالداخلي،التدقيقإدارةتفعيل-
 
ووفقا

.العامليةاملهنيةاملمارساتألفضل
، وإجـــراء اختبـــار تفعيـــل دور الجـــودة للتأكـــد مـــن االلتـــزام بتقـــديم الخـــدمات فـــي األوقـــات املعياريـــة املتفـــق عليهـــا-

.مستوى رضاء املتعاملين واالستفادة من املقترحات واآلراء لرفع الجودة

.اءة التشغيليةتصميم وبناء دليل حوكمة واضح تحدد فيه املسؤوليات والواجبات لتحقيق الشفافية والكفتصميم

األربعةأحدقبلنمالهيئةبرعايةباملشمولينالخاصةباألموالاملتعلقةاملاليةللبياناتالخارجيالتدقيقالتدقيقًالخارجي
.الدوليةاملعاييرمعالتطابقوضمانللهيئةاملحاسبياألداءوسالمةالشفافيةلضمانوذلكالكبار،
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املـصـطـلـحــات
واملجنون املستكنالحملحكمهفيويعتبرالرشد،سنيبلغلمالذيالصغير:القاصر-7

.واملفقودوالغائبوالسفيهالغفلة،وذيواملعتوهاإلدراكوفاقد

علىاملتداخلةاألطرافبينالتوافقخاللهامنيتماتفاقية:الخدماتمستوى اتفاقية-1

اتخاذ/دمةالخلتنفيذالالزمةالقياسيةاألوقاتوتحديداملتوقعةاالستجابة/الخدماتمستوى 

.الخدمةهذهلتنفيذالالزماإلجراء

عليهحجور املبتمثيلالقيمفيهايقومالشرعيةالنيابةأنواعمننوع:(القوامة)القيم-8
 وإدارتهاأموالهورعاية

 
.القانون ألحكاموفقا

لتقليديااإلطارخارجللجمهور الخدماتتقديمخاللهامنيتمالتيالقنوات:البديلةالقنوات-2

مركز:ذلكلأمثلة.الخدمةعلىللحصول الجهةمبنىإلىللمتعاملالشخص يالحضور فياملتمثل

.اإللكترونياملوقعالجوال،تطبيقاالتصال،

.ثبوتهاملرجحالحمل:املستكنالحمل-9
.املعتوهأواإلدراكفاقدأواملجنون أواملميزغيرالصغير:األهليةفاقد-10
.إقامتهمحلأوموطنهُيعرفالمن:الغائب-11

قبلمنإدارتهاميتوالتيالهيئةبرعايةللمشموليناململوكةاملاليةاألصول هي:املشمولينأصول -3

.الهيئةعايةر تحتوجدوابسببهالذيالقانونيالسببانتفاءعندلهمتسليمهاحينإلىالهيئة

.ماليةوحقوق ومنافعأموالمناملتوفىيتركهما:التركات-12
قيمةتقديمبالقياموكيفيةبأعمالهااملؤسسةبهاتقومالتيالطريقةهو:التشغيليالنموذج-4

.(املوظفين)الداخليينوعمالؤها(املتعاملينجمهور )الخارجيينعمالؤهامنلكلمضافة

مختار،يوص أووليلهليسالذياملستكنوالحملالقاصرهو:الهيئةبرعايةاملشمول -13
والغائبدواملفقو ،(السفيهالغفلة،ذواملعتوه،اإلدراك،فاقداملجنون،)عليهواملحجور 

.لهوكيلأولهقيمالالذي

خاللنماألداءجوانبأحدأواملؤسسةأداءلتقييمومستمرةمنظمةعملية:املعياريةاملقارنة-5

األداءىإلوالوصول ومعالجتهااملمكنةالتطويرفرصلتحديداملؤسسة،خارجأوداخلاملقارنة

.املتميز

.كلاملو لحسابقانونيبعمليقومبأنبمقتضاهيلتزمعقد:(الوكالة)الوكيل-14

ومستوى أوضاعهاعلىالتعرفأجلمنالشركاتتستخدمهاالتيالعمليةهي:الفجواتتحليل-6

املبذول مليالعوالجهدواملالالوقتقياسطريقعنوذلكاملتوقع،األداءمعومقارنتهالحاليأدائها

.املستهدفاألداءمعومقارنتهاالشركةفيالحاليةواألعمالاملهماتأداءفي
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