
 
 

 1  (مؤسسة االقراض الزراعي) املعرفةإدارة إسرتاتيجية 

 

                          إستراتيجية إدارة المعرفة
 

 
 االطار االستراتيجي

 :هي رئيسية مكونات ثالث إلى يستند استراتيجي إطار بتطوير قام معيار الشركاء والموارد
 .2025ردن رؤية األ -
   . 4102 -4102ستراتيجية للمؤسسة الخطة اإل -
 .اره المعرفة بتطوير األداء المؤسسياإليمان بأهمية إد -

 
 (SWOT)باستخدام تحليل  إلدارة المعرفةومن خالل تحليل البيئة الداخلية والخارجية 

 
  نقاط القوة نقاط الضعف

يتها لدى ارة المعرفة وأهمضعف الوعي بإد -0
 .العاملين

ف الضمنية ليات حصر للمعار عدم تطويرآ -4
 .والصريحة في المؤسسة

اليوجد خطة إلدارة مخاطر األصول المعرفية  -3
 .في المؤسسة

 .دارة المعرفةوجود قيادة داعمة إل -0
شامله متمثلة بما ويحة رفية صرمعل وصأ رفوت -4

   -:يلي 
ت ، لتعليما، امة ظألنن ، اولقانا  -0              

 .   سألسا
 .دارة إلا سمجلارات رق -4              
 . العمليات لليد -3              
 . ي ولسنا ريرلتقا-2              
 .تيجية ارالستاة طلخا-5              
 .نة ازولما-6              
 .الخطة االقراضيه -2              
 .الخطة التحصيلية-8              
ورات او منشورات دعائية بروش -9              

 .لمشاريع المؤسسة
 :  لمثت ماولمعلاجيا ولوتحتية لتكنيه بن رفوت -3

ة الرئيسية وأجهزة زألجها رفوت  -
       .المستخدمين

تحليل 
البيئة 

 الداخلية 
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توفير ربط شبكي بين المديرية وجميع   -
          .الفروع واالقاليم

 .تقديم خدمة االنترنت لكافة الموظفين  -
 (ORACLE) المركزية قاعدة البيانات -

  .وأنظمة التشغيل
 .كتروني في المؤسسةالبريد اإل -
 .مة حماية ظنام أدستخا  -
نظام االرشفة الذي يضمن ملفات ووثائق  -

 .      مصنفة
- Face book  رسمي. 

 
مهمتها سسة ؤلمافي دة دمتعن لجاد وجو -2

( متابعة تطوير وتحديث اعمال المؤسسة) الرئيسية 
 .الحاسب اآلليومنها لجنة تطوير أعمال 

ألهداف ه ددتيجية محارستاة طخد وجو -5
  .سسةؤلما
 .الموقع األكتروني -6
مع موقع االعالنات ني وراللكتا طبرلا -2

 .الحكومي
      

   
  الفرص التهديدات
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لتواكب  (IT)العالية لتطوير األنظمة  هكلفتال -0
التغيرات السريعة في مجال تكنولوجيا المعلومات 

 .واإلتصاالت 
 .أمن وحماية المعلومات -4
 .الكلفه العالية لدورات المتخصصة -3
 
 

 .اتجاه المؤسسة لتحول الى الحكومة اإللكترونية-0
الدوائر الحكومية بمنظومة موحده  نظام ربط -4

GSB  . 
 .4141حكومة بدون ورق  -3

 لتحلي
البيئة 

 الخارجية 

 
 ستراتيجيةاإل الركائز -1

 .ةمنآو  ةتوفير المعرفة ألصحاب العالقة بصوره موثق :الرؤية 
مة من اإلجراءات والوسائل تضمن تحصيل وتطوير ونقل وتبادل المعرفة منظو توفير  :الرسالة 

من الكفاءة  يةبما يتناسب مع احتياجات وتطلعات الموظفين والمتعاملين مع المؤسسة بدرجة عال
 .والدقة والسرعة والشفافية

 
  المعرفية لقيم ا
 .تعميم المعرفة وتوثيقها لتحقيق اإلبداع واإلبتكار -             
 .خاذ القراردارة المعرفة في عملية إتمثل إلاالستخدام األ -            
 .لمؤسسةالشفافيه في نشر المعرفة بين الموظفين والمتعاملين مع ا -            
 .العمل بروح الفريق وتقبل األخر واحترامه -            

 
  إلدارة المعرفةهداف االستراتيجية األ  -2

 . في المؤسسة  دارة المعرفةإترسيخ مفهوم  -
 .تجميع األصول المعرفية الصريحة والضمنية ونشرها -
وتحسين مستوى  ارة المعرفةالمؤسسة بما يتالئم مع متطلبات إد لكترونية فيتطوير البنية التحتية اإل -

 .األداء الحكومي
 .تطوير نظام اإلتصاالت الداخلية والخارجية بما يساهم في نشر وتعميم المعرفة داخل وخارج المؤسسة -
 .ضمان سرية وأمن المعلومات في المؤسسة -
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 في المؤسسة ترسيخ مفهوم ادارة المعرفة(  1)الهدف رقم 
 

المراجعة  التطبيق النشاط
 والتحسين

القسم /الدائرة اإلثبات/الدليل 
 المسؤول

تطوير موقع  -
 المؤسسة االلكتروني

 تطوير الموقعتشكيل لجنة ل
 اإللكتروني 

طرح عطاء 
إلعادة تصميم 
الموقع والتعديل 
 حسب الحاجة

مديرية  الموقع الجديد
الحاسوب 
 والمعلومات

تعميم الرؤيا  -
 والرسالة 

على تعميم الرؤيا و الرسالة 
لكتروني و على اللوحات والموقع اإل
 ظهر أوراق القبض

وجود الرؤيا والرسالة على  حسب الحاجة
 اللوحات والموقع وأوراق القبض

 اإلدارة العليا

تعميم جميع  -
التعاميم و القوانين 
الخاصه بالموظفين 

بطرق عده منها البريد 
اإللكتروني وموقع 

 المؤسسة

والقوانين رسال جميع التعاميم إ -
ريد الخاصة بالموظفين على الب

 .االلكتروني الخاص بالمؤسسة
تم تصميم زاوية خاصة على  -

الموقع اإللكتروني الخاص 
سم إطلق عليه أبالمؤسسة 

سيتم نشر جميع ( الموظفين)
تعاميم )مايخص الموظفين من 

 ...( واعالنات

صور لبعض الرسائل  - حسب الحاجة
المرسله على الموقع 

 .      اإللكتروني
 ماهو منشور على الموقع -

 رهامن تعاميم ورسائل وغي
  

مديرية الموارد 
 البشرية

 و  
مديرية 
الحاسوب 
 والمعلومات

ملحق استقبال  -
افكار من الموظفين 

تم اضافة خيار استقبال افكار  -
ومقترحات من الموظفين على موقع 
المؤسسة اإللكتروني من أجل دعم 

تم تحديد زاوية على الموقع  - حسب الحاجه
 إلستقبال األفكار من الموظفين

 صندوق الشكاوي والمقترحات   -

مديرية 
الحاسوب 
 والمعلومات 
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 و .ثقافة اإلبداع واإلبتكار على موقع المؤسسة
معيار نتائج 
 متلقي الخدمة

 

 تجميع األصول المعرفية الصريحة والضمنية ونشرها  (2)الهدف رقم 

 
المراجعة  التطبيق النشاط

 والتحسين
القسم /الدائرة اإلثبات/الدليل 

 المسؤول

منهجيه تحديد وتوفير  -
و  ةالمعرفة الضمني
 ةالمعرفة الصريح

 /0/033 التعميم رقم -
يتوجب على ) مضمونه4146
مديرية وقسم إعداد دليل كل 

مختصر إلجراءات العمل 
 (الخاصة به

عدد االدلة الخاصة بإجراءات  - سنوي 
 .العمل

المديريات 
 والفروع واألقاليم

تشكيل لجنة متابعة نظام  - تطوير نظام األرشفية -
 المراسالت واألرشفة اإللكترونية

حسب 
 الحاجة

تعديل اجراءات العمل على  -
بما يوفر الوقت نظام األرشفة 

 .والجهد
  FLOWCHARTتطبيق  -

للعمليات طلب القرض في فرع 
 .غرب عمان 

 تطبيق الطلبات الموقته  -

قسم األرشفة 
ولجنة تطوير 
 أنظمة المؤسسة

منهجية لتحويل كافة  -
البيانات الهامة الى 

 معلومات 

تقوم المديريات بتحويل  -
البيانات الى معلومات كاًل 

 ةالخالص) مثل  هحسب حاجت
المالية وخالصة  ةاليومي

حسب 
 الحاجة

 عدد التقارير الشهرية والسنوية  -
عدد التقارير السنوية للمشاريع  -

 .الموجهه 
 "مؤسستنا"نشره  -

مدراء المديريات 
ورؤساء األقسام 
 والفروع واألقاليم
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 "مؤسستنا" ةالتحصيالت و نشر 
موزعه حسب  ةاإلقراضي ةوالخط

التقرير  الفروع والمشاريع ،
 . (السنوي

 .الدراسات -
 .والبروشوراتالنشرات   -
يتم عمل تقارير بناء على  -

الجهات المانحة أو المقرضة 
 وغيرها، والجهات الدولية األخرى 

 
 لكترونية في المؤسسة بما يتالئم مع متطلبات ادارة المعرفةتطوير البنية التحتية اإل ( 3)رقم الهدف 

 .وتحسين مستوى األداء الحكومي

 
المراجعة  التطبيق النشاط

 والتحسين
القسم /الدائرة اإلثبات/الدليل 

 المسؤول

منهجية إدارة أنظمة  -
 المؤسسة التقنية

تم تحديث مجموعة  -
ظمة تتوافق نمتكاملة من األ

مع عمل المؤسسة وتمكنها 
من تقديم الخدمات لمتلقي 

   .الخدمة
اإلجراءات  التي توثيق  -

تتبعها المؤسسة في أمن 
وحماية المعلومات ضمن 

سياسة امن وحماية 
 المعلومات

يتم مراجعة  -
المنهجية وماهي 
المستجدات على 

نظمة كل سنة األ
 .إذا دعت الحاجة

 

طلق مشروع نظام التتبع أ -
 . كترونيلاإل
تطوير نظام االرشفة   -

 .   والموقع اإللكترومي
طرح عطاء تحديث و  - 

تطوير قواعد البيانات أوراكل 
ونقل البيانات الخاصه 

 .بالمؤسسة
تفعيل اإليصاالت  -

 .اإللكترونية في المديرية
 antivirusطرح عطاء  -

 .جديد
التعديالت على األنظمة  -

المرفقة في ملف لجنة مشروع 
 .تطوير انظنة الحاسوب

 

جميع مديريات 
 المؤسسة
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أنظمة  تقيم وتطوير -
 .المؤسسة التقنية

 

تشكيل لجنة  لغايات  -
تطوير الحاسب اآللي عقدت 
أكثر من اجتماع وخرجت في 

 .   توصيات
 ةمتابعة توصيات اللجن -

والقيام بتطبيق المرحله األولى 
من التطور ثم تقيم العمل 

وتحديد مايجب القيام به بعد 
 .     هذه المرحلة 

سنوي اذا دعت 
 الحاجه

مرفق تقرير رقم  -
مقدم من قبل ( 0/4102)

الدكتور عبد الناصر عصفور 
الى لجنة مشروع تطوير 

المرحلة )نظمة الحاسوب  أ
 (.الثانية 

توصيات اللجنة بضرورة  -
تحديث قاعدة البيانات الحالية 

بما يتوائم مع متطلبات 
التحديث والتطوير وتوسيع 

خيارات المؤسسة في التحديث 
 .كمرحلة أولى

طرح عطاء بتحديث  -
وتطوير قواعد البيانات 

Oracle ونقل البيانات. 

لجنة مشروع 
تطوير انظمة 

الحاسوب برئاسة 
الدكتور عبد 
 الناصر عصفور

منهجية توزيع  -
 وصيانة وشطب األجهزه

تقوم مديرية الحاسوب  -
بدراسة الطلبات المقدمة من 

الفروع واألقسام ماهي 
، حاجاتهم من األجهزة 

ودراسة حالة األجهزه الفنية 
 .وأعمارها التشغيلية

 
 

 كل سنة

عدد الطلبات المنفذه الى -0
 .اجمالي الطلبات

مشتريات األجهزه الجديد  -
 .وشطب األجهزه القديمة

 
 

مديرية الحاسوب 
 والمعلومات

 
المعرفة داخل تطوير نظام اإلتصاالت الداخلية والخارجية بما يساهم في نشر وتعميم ( 4)الهدف رقم 

 وخارج المؤسسة
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المراجعة  التطبيق النشاط
 والتحسين

القسم /الدائرة اإلثبات/الدليل 
 المسؤول

 ةخط)تطوير  ةمنهجي  -
االتصاالت  ةوسياس
  (ةالخارجي

تشكيل لجنة لتطوير موقع  -
 .المؤسسة

تفعيل صفحة المؤسسة  -
 .face bookعلى 

يتم مراجعة 
المنهجية 
ذا  سنويا وا 
دعت 
 الحاجة

 عدد زوار الموقع  -
 ةعدد اإلعالنات المعلن -

على موقع اإلعالنات 
 الحكومية

 عدد النشرات -
عدد اللقاءات الصحفية  -

والبرامج التلفزيونية 
 واإلذاعية 

 عدد التقارير الصحفية   -

جميع المديريات 
 واألقسام والفروع

 
 

 ضمان سرية وأمن المعلومات في المؤسسة( 5)الهدف رقم 
 

المراجعة  التطبيق النشاط
 والتحسين

 القسم المسؤول/الدائرة اإلثبات/الدليل 

سياسة أمن وحماية  -
 المعلومات

 antivirusطرح عطاء  -
 .جديد

عمل النسخ االحتياطية  -
Backup. 

يتم مراجعة 
ذا  سنويا وا 
دعت 
 الحاجة

الممارسات الممنوعة  -
التي يتم مراقبتها ومتابعتها 
من قبل مديرية الحاسوب 

فقد أصدر . والمعلومات
الحقًا )أكثر من تعميم 

( 9)للتعاميم ذوات األرقام 
و  43/5/4100تاريخ 

 03/2/4100تاريخ ( 06)
تاريخ ( 03)و 

مديرية الحاسوب 
 والمعلومات
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40/5/4104) 

تاريخ ( 9)آخر التعاميم رقم 
49/2/4105                .              
عدد النسخ االحتياطية  -

 للبيانات واألنظمة

تحديد ة منهجي -
 الصالحيات للمستخدمين    

الكتب التي يرسلها الفرع  -
من أجل تغير صالحيات 

 .الموظفين
إصدار تعميم بأسماء  -

العاملين على نظام األرشفة 
   .وأسماء بدالئهم

يتم مراجعة 
ذا  سنويا وا 
دعت 
 الحاجة

منح الصالحيات  على  -
 .نظمة المؤسسةأ

مديرية الحاسوب 
 والمعلومات

 
 
 

 2112توصيات عام 
 .تطوير موقع المؤسسة  -
 .تطوير نظام األرشفة -
 .نظمة المؤسسةتطوير أ -
 .اإليصال اإللكتروني -
 .المستحقة عليهمأو /بالذمم المتراكمة على النظام لمطالبة المقترضين   SMSإرسال رسائل  -
 .  GSBالدوائر الحكومية بمنظومة موحده نظام ربط  -
-  

 2112انجازات عام 
 

 .تم تصميم موقع جديد للمؤسسة  -
 .و تطبيق الطلبات الموقته ، للعمليات طلب القرض في فرع غرب عمان   FLOWCHARTتطبيق  -
 .يرية العامة وبعض الفروع  لكترونية في المديصاالت اإلتم تفعيل اإل -
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 .يات والمركبات الحكومية  في المؤسسة نظام  التتبع اإللكتروني لآللل سياره 43تم اخضاع  -
تم طرح عطاء من أجل تحديث قاعدة البيانات الحالية بما يتوائم مع متطلبات التحديث والتطوير  -

 .وتوسيع خيارات المؤسسة في التحديث كمرحلة أولى
 

 
  ستراتيجية ادارة المعرفةإأولويات 
 .إدارة المعرفةوسع لمفاهيم أنشر  -
 .داعمة إلدارة المعرفةلتكون تكنولوجية البنية العمل على التطوير المستمر لل -
 .اكتساب وتوليد المعرفة وتطويرها -
 .والضمنية ونشرها هصول المعرفية الصريحع األجم و تطوير طرق حصر -
 .حفظ المعرفة وحمايتها وتبادلها  -

 

 

 


