
 
 

 االتصاالت الخارجيةخطة وسياسة  تطوير
 في مؤسسة اإلقراض الزراعي

   4102 -  4102   
 

 
 المقدمه -0

سواء كان  فاإلتصال التنظيمي, يعد االتصال من أهم الوسائل التي تتبعها اإلدارة الناجحة لتيسير جميع أعمالها 
ضمنا هو مجموع العمليات االتصالية واإلدارية التي تنظم العمل في المؤسسة وتخلق جوا من  داخليا أو خارجيا 

أو متلقي التفاهم والتعاون والتنسيق ما بين اإلدارات المختلفة داخل المؤسسة من جهة وجمهور المستفيدين 
 .من جهة اخرى الخدمة 

ير جائزه الملك عبداهلل الثاني يحرصت على تلبية متطلبات معا, ا ض الزراعي ونتيجة إلهتمام مؤسسه األقر 
يم  وتطوير خطتها اإلستراتيجيه لالتصاالت الخارجية  لعام يلتميز االداء الحكومي والشفافية على مراجعة وتق

االتصال تعزيز قنوات األمر الذي يتوقع منه  ( 1022/1022)استنادا الى خطتها لالعوام ( 1024/1027)
 بشكل تسهيل العمل وأخذ اقتراحاتهم وكسب التأييد منهم  لتلبية احتياجات وتوقعات المتعاملين والمستفيدين و 

جاءت مكمله وداعمة لكل من حيث انها ,يحقق رؤية ورسالة كل من الخطة االستراتيجية وخطة ادارة المعرفة 
 .االستراتيجية العامة واستراتيجية إدارة المعرفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  منهجية اعداد الخطة  -4
 .اإلتصاالت الخارجية خطة وسياسةمنهجبة لتطوير تم تكليف فريق  معيار الشركاء والموارد بإعداد  -2
قام فريق المعيار بمراجعة وتقيم استراتيجيات اإلتصاالت الخارجية السابقه في المؤسسة وهي استراتيجة  -1

جمع البيانات والمعلومات الالزمة إلعداد الخطة م و 1027 -1024اإلتصاالت الخارجية للفترة 

  -:باستخدام 

 . المقابالت واللقاءات مع ذوي العالقة*   

 .مصادر البيانات والمعلومات األخرى المتاحة* 

 تصاالت الخارجيةإلا خطة وسياسةوفي اطار المتابعة والتقييم سيقوم فريق المعرفة  بمراجعة ومتابعة  

 .كل عام

لواقع اإلتصاالت ( SWOT ANALYSIS) يق بإجراء تحليل البيئة الداخلية و الخارجية قام الفر  -2
 .الخارجية في المؤسسة 

 .م1027-1024إلتصاالت الخارجية للمؤسسة للفترة ا خطة وسياسةتطوير قام الفريق بإعداد مسوده  -4
 .المقترحاتتم عرض المسودة على اللجنه التوجيهية للجائزة واجراء التعديالت بناءا على  -5
مديرية , تم عرض المسودة الثانية على مجموعة من االدارات ذات العالقة مثل مركز التدريب  -6

ادارة المخاطر ,ادارة الجودة والمعرفة , مديرية العالقات العامة واالعالم , المشاريع والتعاون الدولي 
قي التغذية الراجعة من هذه المديريات مديرية الدراسات والتخطيط وتل,ادارة الموارد البشرية , واالستثمار

 .والوحدات االدارية
 .تم االخذ بالتوصيات والتعديالت المقترحة -7
لبيان المالحظات   (Out Look)تم تعميم المسودة النهائية على الموظفين من خالل البريد  -8

 .والتصويبات والتعديالت المقترحه
 .يبات والتعديالت تم اجراء التصو بعد وصول الردود والتغذيه الراجعة  -9

   .من اإلدارة العليا للمؤسسة والمباشرة بتطبيقها الخطة تم اقرار الصيغة النهائية لهذه  -20     
تم تعميم الخطة على المديريات المختلفه والفروع واألقاليم لتزويد فريق المعرفة بالمالحظات لغايات  -22     

 .تطوير المنهجيهالمراجعة و التعديل السنوي والعمل على 



 
 

  الرؤيه -3
 

 . همية و دور المؤسسةأاإلستثمار األمثل لالتصاالت الخارجية بما يحقق زيادة الوعي ب
 
  الرسالة -2

 .تجسيد صورة ايجابية حقيقية عن المؤسسة وبناء الثقة والتعاون مع متلقي الخدمة وكافة الجهات الخارجية    
 
 للمؤسسة  اهداف اإلتصاالت الخارجية -5
 
البيئة الخارجية بما يحقق زيادة الوعي بأهمية ودور المؤسسة في  حولإيصال صورة  ايجابية عن المؤسسة  -2

 .التنمية الزراعية والتحديات التي تواجهها
نجازاتها و  -1 التغيرات التطورات و تعريف متلقي الخدمة والمتعاملين مع المؤسسة على أهم أنشطة المؤسسة وا 

 .المؤسسةعمل ثر على التي تؤ 
توفير قاعدة بيانات ومعلومات حديثة ودقيقية وبصورة شفافة عن كافة خدمات المؤسسة والعمليات  -2

 .واالجراءات والسياسات العامة للمؤسسة
 .توفير مجموعة األنظمة والقوانين والتعليمات الناظمة لعمل المؤسسة لكافة الجهات الخارجية -4
مؤسسات البحث العلمي وتوفير قاعدة بيانات للباحثين واإلستفادة من هذه  العمل معمد جسور التعاون و  -5

 .المؤسسات ومخرجاتها بما ينعكس ايجابيا على عمل المؤسسة 
 .لألطراف ذات العالقة تقديم التقارير السنوية والتقارير المتخصصة وكافة المعلومات -6
 . احتياجات المؤسسة من اللوازمحول للموردين تقديم المعلومات  -7
 .المستثمرين في القطاع الزراعيو للمزارعين  لمشورة الفنية والماليةتقديم ا -8
مع الوزارات والمؤسسات والصناديق الحكومية ذات  واإلتصال تسخير وسائل اإلتصال في زيادة التعاون -9

 .العالقة بعمل المؤسسة
سسات المجتمع المدني من نقابات مهنية وجمعيات خيرية ومنظمات فتح آفاق التعاون والتنسيق مع مؤ  -20

 .غير حكومية ومنظمات نسائية وهيئات غير ربحية تعمل في قطاع الزراعة والتمويل الزراعي
 
 
 
 
 



 
 

 (SWOT ANALYSIS )تحليل البيئة الداخلية والخارجية 
 
 نقاط القوة قمر ال

 .التطوراتتحديث المستمر لالتصاالت و مواكبة ال 0
 .وجود موظفين مؤهلين 4
 .وجود موقع الكتروني مطور 3
 .تفويض الصالحيات 2
 (.E-mail server)وجود خدمات الكترونية في المؤسسة  5
 .نظام اإلعالنات الحكومي 6
 .المؤسسةبخاصة  face bookوجود صفحة على  2

 
 

 نقاط الضعف الرقم
 .تطويرللبحاجة تصال إسياسة  0
 .استغالل وسائل االتصال الحديثة الموجودة في المؤسسة بالشكل األمثل نقص في  4
 .عدم استغالل الفرص التدريبية المتاحة بالشكل األمثل 3
 .قلة الوعي بسياسة اإلتصال وأهميتها داخليا 5

 
 

 الفرص الرقم
 (.SGN)الربط على الشبكة الحكومية االمنة  2
 .الحكومة اإللكترونيةاإلستفادة من مشاريع  1
 .لإلستعالم اإلتماني  CRIFونظام   GSBنظام ربط الدوائر الحكومية بمنظومة موحده  2
 التهديدات الرقم
 .من طرف المزودين وسائل االتصال و ألجهزة  وجود أعطال 2
 .عمل في نفس المجالعدم تعاون الجهات من المؤسسات التي ت 1
 المتعاملين بما فيها تصنيف المتعاملين من قبل البنوك والبنك المركزينقص المعلومات عن  2

 
 
 



 
 

 
 :أهداف خطة اإلتصال الخارجي 

 .لتحقيق التواصل الفعال وتعزيز المصالح المشتركة عالقات مع الشركاء والموردين الادارة  -2
 .تعزيز سمعة المؤسسة واإلنطباع العام عنها -1
 .الخارجين عن المؤسسة والموردين زيادة نسبة رضا الشركاء -2

 
 وتعزيز المصالح المشتركة التواصل الفعالعالقات مع الشركاء والموردين لتحقيق الادارة ( 0)الهدف رقم 

 

 
 
 
 

 القسم المسؤول/الدائرة اإلثبات/الدليل  التطبيق النشاط

 منهجية تحديد الشركاء -
 منهجية تصنيف الشركاء -

تم تحديد الشركاء الحاليين والمحتملين , وتصنيفهم الى 
استرتيجي, رئيسي, ثانوي, ودورهم في تحقيق االهداف 

 والوطنية للمؤسسةاالستراتيجية والقطاعية 

منهجية تحديد الشركاء  
 الخطة االستراتيجية

لجنة التخطيط , 
 الدراسات

التنسيق مع الشركاءوالموردين  -
لتحقيق االهداف المؤسسية والوطنية 
والمبادرات الملكية ومشاريع التطوير 

 المشتركة وعالقة مستدامة  

تم التنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية لرفع سقف سلف 
المركزي لدعم سيولة المؤسسة , ومع وزارة الزراعة لتنفيذ 
مشاريع مشتركة , ومع وزارة الطاقة لتنفيذ مشروع الطاقة 

 الشمسية , ومع وزارة النقل لنفيذ مراقبة السيارات الحكومية 

 كتب صادرة 
 وثيق المشاريع المشتركة 

كتاب عطاء الطاقة 
 الشمسية

 لجنة التخطيط ,
 المشاريع,

 المخاطر الدراسات

بناء عالقات مع الشركاء  -
والموردن لتعزيز التعاون  وفرص 
التشارك المستقبلي لصالح متلقي  

 الخدمة  

) تم بناء شبكة عالقات مع الشركاء االستراتيجيين والرئيسيين
المركزية واللجان عضوية مجلس االدارة , عضوي اللجنة 

الفنية, بناء مشاريع مشتركة , تبادل معرفة وتكامل ادوار 
,كما تم تحديد افاق التعاون المستقبلي معهم عقد اجتماعات, (

كتب رسمية ومخاطبات, يتم التواصل مع الموردين الحاليين 
والمحتملين عبر الهاتف والبريد االلكتروني قبل وأثناء وبعد 

 مل استبانة رضا الشركاء والموردينطرح العطاءات, تم ع

االتفاقيات الموقعة مع 
 الشركاء 

نتائج استطالع الرأي 
 للموردين

لجنة التخطيط, 
 المخاطر
 قسم اللوازم
 الدراسات
 المشاريع



 
 

 عة المؤسسة واإلنطباع العام عنهاتعزيز سم( 4)الهدف   
 

 القسم المسؤول/الدائرة اإلثبات/الدليل  التطبيق النشاط

تفعيل وسائل االعالم المرئية  زيادة -
 والمسموعة والمقروءة

 .اإلعالن بالصحف التقليدية واإللكترونية  -
 .زيادة اللقاءات والبرامج التلفزيونية واإلذاعية -
 .رسمي خاص بالمؤسسة   Face bookتفعيل   -

  .عدد اإلعالنات -
عدد اللقاءات  -

 .التلفزيونية واإلذاعية

مديرية العالقات العامه 
 واإلعالم

مديرية الحاسوب و 
 المعلومات

مديرية الحاسوب و  عدد زوار الموقع طرح عطاء إلعادة تصميم وتطوير الموقع تطوير موقع المؤسسة -
 المعلومات

اإلعالن على الموقع اإلالكتروني  -
 للمؤسسة وموقع اإلعالنات الحكومي

أي إعالن يتم بعث نسخة الى مديرية  معند تصمي -
الحاسوب والمعلومات من اجل وضع اإلعالن على الموقع 

إللكتروني ونسخة الى قسم اللوازم اذا كان خاص بالموردين ا
 ميمن أجل وضع الإلعالن على موقع اإلعالنات الحكو 

اإلعالنات على الموقع 
اإللكتروني و موقع 
 اإلعالنات الحكومي

 مديرية الحاسوب و
و قسم  المعلومات
 اللوازم

إعداد الكتيبات والبروشورات  -
 المختلفة

 .طباعة الكتيبات أو البروشورات -
 . وجودها على مدخل المؤسسة -

عدد الكتيبات 
 والبروشورات

مديرية المشاريع 
و  والتعاون الدولي

مديرية الدراسات 
 والتخطيط



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 زيادة نسبة رضا الشركاء والموردين الخارجين عن المؤسسة( 3)لهدف ا
 

 القسم المسؤول/الدائرة اإلثبات/الدليل  التطبيق النشاط

متلقي معيار نتائج  عدد اإلقتراحات والشكاوي وجود صندوق اإلقتراحات والشكاوي  - منهجية اإلقتراحات والشكاوي -
 الخدمة

تقيم وتطوير أنظمة المؤسسة  -
 .التقنية

 آلية التعديل على أنظمة -

تم تقيم أنظمة المؤسسة التقنية ووضعت التوصيات  -
 .بضرورة تحديث قاعدة البيانات الحالية كمرحلة أولى

 .التعديل على األنظمة بناء على نموذج تم وضعه وتعميمة -

 تقارير لجنة تطوير  -

قواعد  طرح عطاء  -
 .Oracleالبيانات 

مديرية الحاسوب 
 والمعلومات

 لجنة تطوير األنظمةو 

وآليات  اختيار الموردين  -
 معهم   التعامل

 تم اعداد قائمة الموردين وتصنيفهم -

تم عمل استطالع رأي للموردين لبيان أي مالحظات أو  -
 أفكار مقترحة

 قائمة تقييم الموردين  -

استطالع الرأي نتائج 
 للموردين

 قسم اللوازم

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- :وسائل وادوات اإلتصال الخارجي
 

 .رسائل هاتفية/ اتصال هاتفي   .2
 .قنوات التواصل اإلجتماعي و الموقع اإللكتروني .1
 .كتاب رسمي  .2
 .مقابلة / اجتماع .4
 .واإلذاعيةاللقاءات والبرامج التلفزيونية و  ن بالصحف التقليدية واإللكترونية إعال .5
 .بريد الكتروني / فاكس, بريد   .6
 .نشرات  .7

 
- :الفئة المستهدفة 

 
 .الموردين والشركاء العاملين في القطاع الزراعي و الشركات الزراعية الخاصة والعامة  -2
 .هالوزارات والمؤسسات الحكومي  -1
 .منظمات المجتمع المدني -2
 .الجهات المانحة والممولة -4
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


