الخطة االستراتٌجٌة لولف الجودة و االتمان
( 0205- 0202م)

الرؤٌة
تحمٌك جودة الحٌاة بإتمان واستدامة.

الرسالة
ولف هلل تعالى ٌعمل على نشر ودعم وتمكٌن ثمافة الجودة واإلتمان وتطبٌماتها بالمجتمع من خالل استثمار لدرات
وإمكانٌات متخصصة فً بٌئة عمل جاذبة وبتبنً أفضل الممارسات للتمٌز المؤسسً.

المٌم المؤسسٌة:
 )2اإلتمان
نسعى باستمرار إلى أداء أعمالنا وتمدٌم خدماتنا بأعلى درجات التمٌز ،متمثلٌن بالحدٌث الشرٌف " إن هللا ٌحب إذا عمل أحدكم عمال أن
ٌتمنه " مع االلتزام بسٌاساتنا وضوابط العمل المعتمدة والتً تتوائم مع الموانٌن واألنظمة السارٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة.

 )0النزاهة
نعمل على االلتزام بالمعاٌٌر األخاللٌة ونحافظ على األموال وعدم استغالل الولف وأنشطته فً أمور شخصٌة وعدم التالعب بالتمارٌر
ونلتزم بالموانٌن والتشرٌعات المنظمة ألعمالنا.

 )3اإلبداع واالبتكار
نحرص على أن ٌتم أداء العمل على جمٌع مستوٌاته ومجاالته بأسالٌب ممٌزة وطرق مبتكرة.

 )4العمل الجماعً
نؤكد على تمدٌرنا لمٌمة العمل بروح الفرٌك والتعاون مع الجمٌع وتعزٌز التواصل الداخلً والخارجً فً إطار مهنً وثمافً ٌدعم أهدافنا
ونسعى جاهدٌن إلى تكوٌن شراكات دائمة مع المعنٌٌن فً بٌئة مستدامة من االحترام المتبادل.

 )5خدمة المجتمع
نسعى بما لدٌنا من خبرات ومعرفة وولت من أجل خدمة المجتمع بما ٌساهم فً تعزٌز الجودة فً شتى مناحً الحٌاة.

الخطة االستراتٌجٌة لولف الجودة و االتمان
( 0205- 0202م)
الرلم

التوجهات االستراتٌجٌة

1

تعزٌززز ونشززر ثمافززة الجززودة واإلتمززان
فً المجتمع من أجل جودة الحٌاة.

2

دعزززززم وتعزٌزززززز المحتزززززو المعرفزززززً
والدراسات و األبحاث المتخصصة فً
مجال الجودة والتمٌز المؤسسً.

الرلم
2-2
0-2
3-2
4-2
5-2
6-2
2-0
0-0
3-0

األهداف االستراتٌجٌة
تنظٌم مؤتمرات محلٌة وإللٌمٌة ودولٌة للجودة.
تنظٌم ملتمى سنوي ومحاضرات وورش عمل دورٌة
للمجموعات التخصصٌة بولف الجودة و االتمان.
تنظٌم األسبوع الوطنً للجودة واألنشطة المصاحبة
للفعالٌات العالمٌة ذات العاللة بالجودة.
اطالق الملتمى الدوري لولف الجودة واإلتمان.
التوسع فً اطالق جوائز للجودة والتمٌز المؤسسً.
نشر ثمافة الجودة بالمجتمع عبر وسائل اإلعالم المختلفة.
بناء منظومة للمعرفة والبحث العلمً فً مجال الجودة.
التوسع فً إصدار/ترجمة الكتب والمجالت والنشرات
المتخصصة فً مجال الجودة.
عمد االستبٌان الوطنً للجودة.

صفحة  2من 0

الرلم

مؤشرات األداء الرئٌسٌة

2-2-2
0-2-2
2-0-2
0-0-2

عدد المؤتمرات سنوٌا.
عدد المشاركٌن سنوٌا.
عدد الفعالٌات المنظمة سنوٌا لكل مجموعة.
عدد المشاركٌن سنوٌا.

2-3-2
0-3-2

عدد الفعالٌات المنظمة سنوٌا.
عدد المشاركٌن سنوٌا.

2-4-2

عدد المشاركٌن سنوٌا.
عدد جوائز الجودة و التمٌز المؤسسً.
عدد المشاركٌن فً الجوائز سنوٌا.
عدد المشاركات اإلعالمٌة سنوٌا.
نسبة نضج ثمافة الجودة بالمجتمع.
عدد األبحاث العلمٌة سنوٌا.
عدد اإلصدارات السنوٌة.
حجم المبٌعات السنوٌة.

2-3-0
0-3-0

عدد الجهات المشاركة.
عدد المستفٌدٌن من االستبٌان.

2-5-2
0-5-2
2-6-2
0-6-2
2-2-0
2-0-0
0-0-0

صفحة 0من 0

الرلم

التوجهات االستراتٌجٌة

3

تحمٌزززك االسزززتدامة المؤسسزززٌة لزززدعم
عملٌززززات و بززززرامج وفعالٌززززات ولززززف
الجودة واإلتمان.

4

بنززاء الشززراكات و تعزٌززز العاللززة مززع
كافة المعنٌٌن لتحمٌك رسالة ومماصزد
ولف الجودة و االتمان.

الرلم
1-3
2-3
3-3
4-3
5-3
6-3
1-4
2-4
3-4
4-4

األهداف االستراتٌجٌة
تبنً و تطبٌك مفاهٌم و معاٌٌر الجودة و التمٌز المؤسسً
بولف الجودة و االتمان.
تعزٌز التحول االلكترونً للعملٌات الرئٌسٌة لولف الجودة و
االتمان و لألنشطة والبرامج الممدمة للمجتمع.
تنمٌة الموارد المالٌة لولف الجودة و االتمان.
إنشاء الصندوق االستثماري الولفً لولف الجودة و
االتمان.
إنشاء أكادٌمٌة ولف الجودة واإلتمان.
بناء وإدارة واستثمار مركز ولف الجودة واإلتمان لٌكون
ممصدا ورافدا لخبراء ورواد الجودة بالمجتمع.
بناء وادارة الشراكات االستراتٌجٌة لولف الجودة و االتمان.
إدارة و تعزٌز العاللة مع كافة المعنٌٌن.
التوسع فً عمد الشراكات المهنٌة من خالل المجموعات
التخصصٌة بولف الجودة و االتمان.
تبنً و تطبٌك ولف ولت خبراء الجودة والتمٌز المؤسسً.

الرلم

مؤشرات األداء الرئٌسٌة

1- 1-3

نسبة نضج الجودة و التمٌز المؤسسً
بالولف.

 1- 2-3نسبة التحول االلكترونً للولف.
 2- 2-3عدد الفعالٌات االلكترونٌة سنوٌا.
 1- 3-3نسبة اإلٌرادات  /المصروفات.
 2- 3-3معدل النمو فً المساهمات الولفٌة.
 1- 4-3نسبة العائد على االستثمار.
 1- 5-3عدد المستفٌدٌن سنوٌا.
 2- 5-3عدد البرامج التدرٌبٌة سنوٌا.
 1- 6-3نسبة العائد على االستثمار.
 1- 1-4عدد البرامج المنفذة مع الشركاء.
 1- 2-4نسبة رضا المعنٌٌن سنوٌا.
 1- 3-4عدد الشراكات المهنٌة سنوٌا.
 1- 4-4عدد الخبراء المشاركٌن سنوٌا.
 2- 4-4عدد أٌام العمل الولفٌة سنوٌا.

