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إدارة األمالك

المداهمة في تطهير مناطق 
متدنية الخدمات عند الطمب

حرر المناطق متدنية 
الخدمات

المبالغ المخررة لمتطهير 
(باأللف)

555
إدارة الدراسات وإدارة 

االشراف

إدامة مخزون استراتيجي 
من األراضي

شراء أراضي قابمة 
لمتدهيق والبيع

قيمة المبالغ المرصهدة 
(باأللف دينار)

930930930
إدارة األمالك وإدارة 

الذؤون المالية 
واالدارية

320

إدارة الدراسات 
والترميم والعطاءات

46538480

إدارة االشراف

إدارة شؤون 
المدتفيدين

770 390

المؤشر

مصفوفة مؤشرات تحقيق األهداف

البرامجالهدف المرحليالهدف االستراتيجيالهدف الوطني

المداهمة في إيجاد 
سياسة وطنية 

واضحة ومتكاممة 
لإلسكان؛ بحيث 

تتمكن غالبية اأُلسر 
المتدنية والمتهسطة 

الدخل، من 
الحرهل عمى 
المدكن المالئم

المداهمة في تمكين 
المهاطنين من 

الهصهل إلى الدكن 
المالئم في كافة 
مناطق المممكة

انتاج قطع أراضي ووحدات 
سكنية تمبي احتياجات 

الفئات المدتهدفة

إنتاج قطع أراضي 
ووحدات سكنية مخدومة 
تمبي حاجة الفئة المدتهدفة

عدد قطع األراضي والهحدات 
الدكنية

تدهيق وبيع قطع األراضي 
والهحدات الدكنية المنجزة

عدد قطع األراضي المخدومة 
والهحدات الدكنية المتهقع 

بيعها

تنفيذ عمميات البيع لقطع 
األراضي والهحدات 

الدكنية

مؤشرات قياس األداء
الوحدة االدارية 

المسؤولة
202120222023
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344عدد  الدراسات اإلسكانية

عدد تقارير متابعة انجازات 
قطاع االسكان وتقييم األداء

555

تطهير االستراتيجية 
الهطنية لإلسكان ومتابعة 

تنفيذها

مراجعة الدراسة التقييمية 
ألداء وتنفيذ اإلستراتيجية 

(تراكمي)الهطنية لإلسكان 
111

إدارة الدياسات 
االسكانية

وضع خطط تنفيذية 
لتعزيز الذراكة بين 

القطاعين العام والخاص

عدد االتفاقيات المبرمة مع 
القطاع الخاص

233
إدارة الدياسات 

االسكانية

زيادة االنتاج الدكني
ندبة مداهمة القطاع الخاص 

المنعم في تمبية الحاجة 
الدكنية

22%24%26%
إدارة الدياسات 

االسكانية

زيادة ندبة المداهمة في 
الكفاية المالية لممؤسدة

زيادة االستثمار في 
عقارات المؤسدة

قيمة اإليرادات من المذاريع 
(باأللف دينار)االستثمارية 

100100100
إدارة الدياسات 
االسكانية وإدارة 

األمالك

المداهمة في إيجاد 
سياسة وطنية 

واضحة ومتكاممة 
لإلسكان؛ بحيث 

تتمكن غالبية اأُلسر 
المتدنية والمتهسطة 

الدخل، من 
الحرهل عمى 
المدكن المالئم

المداهمة في تنعيم 
وتعزيز فعالية قطاع 

االسكان، لرفد 
االقتراد الهطني 

من خالل االستثمار 
االسكاني وتفعيل 
الذراكة مع القطاع 

الخاص

إعداد الدراسات واألبحاث؛ 
إلعطاء تقييم واضح لمقطاع 

من خالل اتباع اسمهب 
المقارنة أو مدى تحقيق 

الهدف الهطني

إعداد وإصدار الدراسات 
المتعمقة بتقييم قطاع 

االسكان الخاصة باعداد 
المدتثمرين وحجم رأس 
المال وفرص االستثمار

إدارة الدياسات 
االسكانية

تعزيز انتاجية القطاع لتمبية 
الحاجة الدكنية

المؤشر
مؤشرات قياس األداء

الوحدة االدارية 
المسؤولة 202120222023

مصفوفة مؤشرات تحقيق األهداف

البرامجالهدف المرحليالهدف االستراتيجيالهدف الوطني
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ندبة المهظفين المذاركين في 
الدورات التدريبية إلى إجمالي 

عدد المهظفين
50%55%60%

171820عدد البرامج التدريبية

خمق بيئة عمل سعيدة 
ومحفزة لرأس المال البذري

مديرية الجهدة%97%96%96ندبة رضا المهظفين

 تحقيق التميز في إجراءات 
وخدمات  وآلية عمل 

المؤسدة

تحدين وتطهير منعهمة 
الخدمات المقدمة لمتمقي 

الخدمة
%95%94%94ندبة رضا متمقي الخدمة

إدارة شؤون 
المدتفيدين مديرية 

الجهدة

إدارة المعرفة بتميز
تحديث استراتيجية إدارة 
المعرفة في المؤسدة

ندبة وعي المهظفين بإدارة 
المعرفة

97%97%97%
مديرية تكنهلهجيا 

المعمهمات

نذر ثقافة االبتكار واالبداع
ندبة وعي المهظفين بمفههم 

االبتكار واالبداع
لجنة االبتكار واالبداع95%95%95%

تنمية األفكار واالبداعات 
لممهارد البذرية

عدد مبادرات المهظفين 
االبداعية

لجنة االبتكار واالبداع253035

المداهمة في إيجاد 
سياسة وطنية 

واضحة ومتكاممة 
لإلسكان؛ بحيث 

تتمكن غالبية اأُلسر 
المتدنية والمتهسطة 

الدخل، من 
الحرهل عمى 
المدكن المالئم

تعزيز وتطهير 
الكفاءة واألداء 

المؤسدي

تأهيل ورفع قدرات الكهادر 
البذرية لرفع األداء المؤسدي

تعزيز وتطهير رأس المال 
البذري

إدارة الذؤون المالية 
واالدارية

 تبني برامج اإلبداع  
واالبتكار لالرتقاء بعمل 

المؤسدة

المؤشر

مؤشرات قياس األداء
الوحدة االدارية 

المسؤولة
202120222023

مصفوفة مؤشرات تحقيق األهداف

البرامجالهدف المرحليالهدف االستراتيجيالهدف الوطني


