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  : جقدًم

مً خالل  الىطني دائسة إلاخصاءاث العامت إلازجقاء بالعمل إلاخصائي واصلذ

ت،  والاطخجابت للخدىالث جددًث املىهجُاث وألاطالُب، وجطىٍس القدزاث البشٍس

وذلك بما ًلبي الاخخُاحاث لدي مظخخدمي البُاهاث، واملظاهمت في  ،إلالكتروهُت

 ملعاًير حىدة العمل 
ً
ت وفقا جىفير البُاهاث الالشمت لىضع مؤشساث الخىمُت املظخدامت والسجالث إلاداٍز

  .إلاخصائي

 و 
ً
 اهطالق
ً
بىهج حشازكي إلاخصائي الىطىُت لخطىٍس الىظام طتراجُجُت لال  إلاطتراجُجُت ألاهدافمً السؤٍت و  ا

فقد جم جقُُم  ،مع املىظفين مً مخخلف املظخىٍاث ومع شسكاء الدائسة مً مىخجي البُاهاث ومظخخدميها

اث والىخداث في الدائسة وزصد مدي الخقدم في جدقُق  الخطط الدشغُلُت التى جىفرها املدًٍس

ع الىازدة في الخطط الدشغُلُت ومدي مظاهمتها في جدقُق ألاهداف إلاطتراجُجُت  املظتهدفاث للمشاَز

اث ووخداث الدائسة. 0208%( لعام 98.9للدائسة، وقد بلغذ وظبت إلاهجاش  )  لكافت مدًٍس

ع،كما  س مىجصاث الدائسة على مظخىٍاث ألاهداف إلاطتراجُجُت والدشغُلُت واملشاَز  ٌعسض هرا الخقٍس

 خلى ٍقترح أطباب الخعثر والاهدساف و ٍسصد و 
ً
ت بىحه خاص وللدائسة لخدظين ألاداء، والىخ ال ائج لكل مدًٍس

 الى قُاض أزس مظاهمت خطت
ً
الدائسة إلاطتراجُجُت في إلاطتراجُجُت الىطىُت لخطىٍس الىظام  بىحه عام طعُا

مً الجدًس بالركس أن الدائسة جدبنى املساحعت ؛إلاخصائي والتى حعخبر املسحع الاهم لخىحهاث الدائسة

ع واليشاطاث كمىهجُت حظتهدف مً وزائها قُاض فع الُت عملُت الخخطُط إلاطتراجُجي وجىفُر املشاَز

 وفق معاًير جميز ألاداء الحكىمي. 

 الصعبي طعُد قاطمد. 

خصاءاث لل عام الدًس امل  

 



تقُم السطالت و السؤٍت و لا  الجىهٍس

تؤٍالس   

 

 
 

 السطالت

 

 

 

ت  القُم الجىهٍس

 

 

 الاختراف اإلاىطىعيت اإلاظاءلت الشفافيت الجزاهه
الدشازهيت 

 والدشبيً

 

ادة في القُادة الكفؤة والفعالت للىظام إلاخصائي ألازدوي  الٍس
 

إهخاج وجدلُل ووشس البُاهاث إلاخصائُت باطخخدام أفضل الخقىُاث الحدًثت و 

 لخلبُت اخخُاحاث 
ً
جطبُق أفضل املمازطاث واملىهجُاث إلاخصائُت املىص ى بها دولُا

 .أصحاب العالقت، وجدظين أداء مكىهاث الىظام إلاخصائي ألازدوي
 



 

 والقطاعيالهدف الىطني 
 

 

 

 اهلدف الوطين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف الىطني
 

  لضمان معِشت حُد لجمُع املىاطىين جدقُق معدالث همى مظخدامت

 (2025)زؤٍت ألازدن_

 الهدف القطاعي
 

س مىخجاث اخصائُت هىعُت ملبُت الخخُاحاث بىاء مؤشساث الخىمُت  جطٍى

ت الىطىُت  املظخدامت والبُاهاث الاداٍز

 



 

 إلاطتراجُجُت ألاهداف
 

 

 

 

 

 

 
 

 :  الهدف الاطتراجُجي ألاول 

ص دوز الدائسة في قُادة الىظام الاخصائي ألازدوي  حعٍص

 :الهدف الاطتراجُجي الثاوي

س املىهجُاث وألاطالُب الاخصائُت وكفاًاث العاملين   جطٍى

 :  الهدف الاطتراجُجي الثالث

 .  جدظين مظخىي زضا مظخخدمي البُاهاث عً املىخجاث الاخصائُت



 

 

 

 

 

 

 دائسة الاخصاءاث العامت هجاشا

 0208لعام 

 

 

 

 

 

 

 



 

اث   وظب إلاهجاش الظىىي للمدًٍس

اث السقم  وظبت إلاهجاش املدًٍس

اث الفىُت 1  املدًٍس

ت الحظاباث القىمُت  %9.48 مدًٍس

ت إلاخصاءاث إلاقخصادًت  %8.49 مدًٍس

ت إلاخصاءاث الصزاعُت  %.8.4 والبِئت مدًٍس

ت ت املظىح إلاطٍس  %.4..1 والظكاهُت مدًٍس

ت 9 اث إلاداٍز  املدًٍس

ت  ت املىازد البشٍس  %.4..1 مدًٍس

ت الشؤون املالُت ت مدًٍس  %.8.4 والاداٍز

ت   %.8.4 العالقاث العامت والخعاون الدوليمدًٍس

اث الدعم .  مدًٍس

ت  98.0%      جكىىلىحُا املعلىماث الخدىل إلالكترووي و  مدًٍس

ت املىهجُاث  %.9.4                       والابدار مدًٍس

ت  %6.46 إدازة البُاهاث       مدًٍس

 %49.. وخدة الخىمُت املظخدامت .

 %.894      وخدة الخطىٍس والخخطُط إلاطتراجُجي .

ب إلاخصائي 6  %..1 مسكص الخدٍز

 %.8.4        السقابت الداخلُت وخدة .
 

 % 89.8 0208املعدل العام إلهجاش الدائسة لعام 
 

 

 

 

 



 

 

ت لعام، وظب إلاهجاش خظب : 0 زقم الشكل  0208املدًٍس

 

 

 

 

 

 

%100 %100 

 

 

 

%100 
%98.0 %98.0 

%95.0 %95.0  %94.0  %93.0 
%90.2 

%85.3 %84.9 

%65.6 

%57.8 



 

 

 

 

 

 

 إلاطتراجُجُت والدشغُلُت ألاهدافهجاش الدائسة خظب ا

  0208لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 ( 9.18-9.19)عىام لال الاطتراجُجُت  لألهداف املحققهجاش وظبت إلا                       

 نسبة المستهدف نسبة االنجاز الظىىاث

0209 0..3% 02% 

0208 09.1% 02% 

0202 - 02% 

0200 - 02% 

0200 - 02% 

 

 ( 0208-0209) عىاملال الاطتراجُجُت  لألهداف املحقق وظبت الاهجاش  0الشكل زقم           

 

 

%20 %20 %20 %20 %20 

%17.5 
%18.3 

0 0 0 

2018 2019 2020 2021 2022

 وظبت املخدقق الظىىي  وظبت املظتهدف الظىىي 



 

  0208لعام  هداف إلاطتراجُجُتأل لوظب إلاهجاش وشن و 
وشن  إلاطتراجُجُت ألاهداف السقم

 الهدف

وظبت 

 إلاهجاش

ص دوز الدائسة في قُادة الىظام إلاخصائي الازدوي. 1  %37.9 % .. حعٍص

 .994% % .. جطىٍس املىهجُاث وألاطالُب إلاخصائُت وكفاًاث العاملين. 9

 25.4% % .. البُاهاث عً املىخجاث إلاخصائُت.جدظين مظخىي زضا مظخخدمي  .

 

خظب اوشان  إلاطتراجُجُت ألاهدافمً  الظىىي  وظبت إلاهجاش 

 الدشغُلُت ألاهداف
3.19% 

 

 18.3% 20 خظب املظتهدف املحقق لألهداف الاطتراجُجُت الظىىي  وظبت الاهجاش 

 

 0208إلاطتراجُجُت لعام  ألاهدافوظب إلاهجاش مً :  1الشكل زقم 

 

%37.9 

%28.0 
%25.4 

ص دوز الدائسة في قُادة :الهدف الاول  حعٍص

 الىظام إلاخصائي الازدوي

س املىهجُاث وألاطالُب :الهدف الثاوي جطٍى

 إلاخصائُت وكفاًاث العاملين

جدظين مظخىي زضا :الهدف الثالث 

مظخخدمي البُاهاث عً املىخجاث 

 إلاخصائُت



 

 

 9.18-9.19 ميإلاطتراجُجُت لعا ألاهداف خظبوظب إلاهجاش مقازهت: 3الشكل زقم 

 
 

 

 

 

 

ص دوز الدائسة : الهدف الاول  حعٍص

في قُادة الىظام إلاخصائي 

 الازدوي

س املىهجُاث :الهدف الثاوي  جطٍى

وألاطالُب إلاخصائُت وكفاًاث 

 العاملين

جدظين مظخىي : الهدف الثالث

زضا مظخخدمي البُاهاث عً 

 املىخجاث إلاخصائُت

%35.7 

%25.9 
%26.2 

%37.9 

%28.0 

%25.4 

2018 2019



 

 0208إلاطتراجُجُت لعام  ألاهدافالدشغُلُت في جدقُق  ألاهدافمظاهمت  وظب

ص دوز الهدف إلاطتراجُجي الاول:   (% 37.92) الدائسة في قُادة الىظام إلاخصائي الازدويحعٍص

 الدشغُلُت ألاهداف السقم
عدد 

ع  املشاَز

وشن 

 هدفال

 مً املىجص وظبت 

 هدف الدشغُليال

1 
جؼىيس اػاز عمل ماطس ي كاهىوي إلدازة البياهاث بحن 

 ميىهاث الىظام الاخصائي
1. .4.% .49.% 

9 
طمان حىدة عملياث اهخاج ووشس البياهاث لدي ميىهاث 

 الىظام الاخصائي
19. 6.4.% ..4.% 

 

 %( 0.12) الثاوي: جطىٍس املىهجُاث وألاطالُب الاخصائُت وكفاًاث العاملينالهدف إلاطتراجُجي 

 الدشغُلُت ألاهداف السقم
عدد 

ع  املشاَز

وشن 

 هدفال

 وظبت املىجص مً

 الهدف الدشغُلي

 %7.50 %.94 21 جىميت اإلاىازد البشسيت. 1

 %13.74 14.0 % 41 الخدٌى الالىترووي في جؼبيم وافت العملياث اإلااطظيت. 9

 %0.0 0.0 % 0.0 جؼبيم اليت  لإلبداع والابخياز في  العملياث الاخصائيت. .

. 

حعصيص عالكاث الشساهت واإلالازهت اإلاعيازيت مع ألاحهصة 

اإلاؼبلت إلاعاًحر اإلامازطاث الفظلى واإلاىظماث -ؤلاخصائيت 

 الدوليت.

24 % 8.0 6.7% 

  

 

 



 

 %(25.4 ) زضا مظخخدمي البُاهاث عً املىخجاث إلاخصائُتجدظين مظخىي : الثالثالهدف إلاطتراجُجي 

 الدشغُلُت ألاهداف السقم
عدد 

ع  املشاَز

وشن 

 الهدف

 وظبت املىجص مً

 الهدف الدشغُلي

 %11.8 14.0 % 13 زصد الاخخياحاث الىػىيت مً البياهاث الاخصائيت. 1

9 
جؼىيس الظياطت الىػىيت لليشس والىفاذ الى البياهاث وفم 

 اإلامازطاث الدوليت.ؤفظل 
9 %10.0 11.0% 

 %  2.6 6.0 % 6 زفع مظخىي الىعي الاخصائي لدي اإلاظخخدمحن والسؤي العام. .

 

 

 0208طتراجُجُت والدشغُلُت لعام إلا  ألاهدافجقُُم املىجص مً مىهجُت 

 والدشغُلُت إلاطتراجُجُت ألاهداف جقُُم مىهجُت السقم

،بلغذ وظبت املحلم 20الاطتراجيجيت عخماد اإلاظتهدف الظىىي للخؼت ا 1
ً
 .  (%18.3) % طىىيا

9 

خمظت معاًحر اطاطيت، جم مً خاللها اخدظاب اوشان  لىاإلاىجص اطدىدث ااعخماد مىهجيت علميت في جلييم 

الازجباغ بالسئيت والسطالت، طهىلت الخدلم، الدشغيليت والاطتراجيجيت وهي ) ألاهدافمشازيع الدائسة و 

 .مخللي الخدمت، الظسوزة، جىافس اإلاىازد(خإزحر على ال

. 

اعخمد الىشن على معياز عدد اإلاشازيع الخابعت ليل هدف حشغيلي  اطتراجيجي،هداف  ليل وشنجددًد 

الاطتراجيجيت هي: الاٌو  ألاهدافخيث ؤن اوشان  ووظبت مظاهمت ول مشسوع في جدليم الهدف الدشغيلي،

  %(.30)، الثالث %(30) الثاوي %(،40)

 .   مظاهمت ول هدف حشغيلي جابع للهدف الاطتراجيجي في جدليم الهدف الاطتراجيجي اخدظاب وظبت .

. 
 ألاهداف الخدظاب التى اعخمدث تعاًحر الخمظمً خالٌ اإلا 2019خدظاب اوشان مشازيع الدائسة لعام ا

 ؤلاطترجيجيت.
 

 

 



 

 0208 لعام طباب الاهدساف في الخطت الاطتراجُجُتأ

 طباب الاهدسافأ السقم

 .اإلااليت  لعدم جىفس اإلاىازد  2019 بعع اإلادًسياث لعام عدد مً اإلاشازيع التي واهذ ملسة في خؼؽ جإحيل 1

 .عدم الدكت في جددًد ماشساث الاداء واإلاظتهدفاث الظىىيت زغم جىطيذ ذلً للمدًسياث 9

 .لبعع اإلاشازيعالخدٌى مً كىاعد بياهاث الى كىاعد اخسي مما ادي الى زباث وظب الاهجاش  .

 خازحيت لم حعلد في جازيخها. جإحيل بعع اإلاشازيع إلزجباػها بدوزاث جدزيبيت  .

. 

مما ؤدي وال بؼاكاث الىصف الىظيفي  لم ًصدز جددًث إلاهام اإلادًسياث وفم الهييل الخىظيمي الجدًد

 .بدزان اإلاهام اإلاؼلىب جىفيرها  علىالى عدم اللدزة 

 عدم الاطخلساز في بعع اإلاىاصب الادازيت والاشسافيت مما ؤدي الى الازبان في جىفير العمل هما هى ملسز. 6

7 

البياهاث واإلاعلىماث في طاهم في الخإخس في اصداز  مما الخإخس بمعالجت بعع البياهاث وجصحيدها

 مىعدها.

 العخمادها لفدص بعع الاهظمت واإلاىاكع الالىتروهيت. معيازيتعدم جىفس طياطاث  8

 عدم جىفس معاًحر الجىدة للياض العملياث السئيظيت والفسعيت إلاشازيع الدائسة. 9

 الخإخس باعخماد مىهجيت علميت لخىشيً مشازيع الدائسة وجددًد الاولىيت لرلً. 10

11 

مهام وواحباث العاملحن عدم الدكت في وطىح مشازيع الخؼؽ الدشغيليت  لبعع اإلادًسياث لعدم وطىح 

 ببعع الاكظام الخابعت للمدًسياث اإلاظخددزت.

 

 

 

 

 



 

 السكم

س والخخطُط إلاطتراجُجي لعام  وجطلعاث اهجاشاث  0202وخدة الخطٍى

 همىذج الخؼت الدشغيليت.البدء بإجمخه  1

 احساءاث جىفير اإلاشازيع للمدًسياث الفىيت دزاطت جىخيد 9

 الدشغيليت للدائسة. ألاهدافمساحعه الخؼت الاطتراجيجيت للدائسة ومىائمتها مع  .

 اعخماد مىهجيت إلخدظاب ؤوشان اإلاشازيع في الدائسة. 4

 الدشغيليت للدائسة ألاهدافليت واضحت للمخابعت وجلىيم الاهدسافاث ليافت اإلاشازيع و آ جؼىيس .

 الطتراجيجيت الدائسة. الاداء السئيظيت  بعداد ماشساث 6

. 
مظخىي اإلاىظف في مخابعت الاهجاش الشهسي، اذ ما شاٌ لغاًت آلان على  العمل على زصد الاهجاش على

 مظخىي اإلاشسوع.

8 
واطخخساج وافت مخيامل إلاخابعت جىفير اإلادًسياث لخؼؼها الدشغيليت الىترووي   جؼىيس هظام 

 الخلازيس اإلاؼلىبت للمخابعت.

 

 

 السقم
 0202خطت الدشغُلُت لعام الأهم الخىصُاث لخىفُر 

 بكساز اإلاىاشهت اإلااليت اإلاسصىدة  الخخياحاث الدائسة .  1

 اخخياز وطائل ؤهثر فعاليت لالجصاٌ مع الشسواء.  2

 اطخىماٌ ؤجمخه وافت اإلاظىح والبرامج والاهظمت اإلاؼلىبت لخىفير عمل الدائسة .  3

 زفع هفاءة العاملحن مً خالٌ الدوزاث اإلاخخصصت للعمل.  4

 اطخلؼاب الىفاءاث اإلاخمحزة مً احل شيادة الىفاءة والفاعليت في العمل.   5

 اطخددار معاًحر حىدة للخدكيم على مساخل العمل الفني بصىزة افظل.  6

7 
هميت الخخؼيؽ في الدائسة والخيظيم والخعاون مع وخدة الخؼىيس الاطتراجيجي قي بإزفع وظبت الىعي 

 جىفير الخؼؽ الدشغيليت وحعبئت هماذج ؤلاهجاش هما هى مؼلىب.

 



 

 2019لعام  ؤبسش اهجاشاث دائسة ؤلاخصاءاث العامت السكم

 بالخعاون مع الجهاث اإلاعىيت بالبياهاث الاخصائيت. 2022-2018مخابعت جىفير الاطتراجيجيت الىػىيت لإلخصاء  .1 1

9 
الخعاون مع بسهامج ألامم اإلاخددة خصس ماشساث الخىميت اإلاظخدامت الخاصت باألزدن وجلييم جىفس هره اإلااشساث. و  .2

  .مً جدبع ؤهداف الخىميت اإلاظخدامت الدائسةؤلاهمائي في مشسوع "اإلابادزة اإلاشترهت لخمىحن 

. 
 286العمل على زفع كدزاث العاملحن في الدائسة والشسواء في الاطتراجيجيت الىػىيت لالخصاء، مً خالٌ اإلاشازهت في  .3

 مىظف . 1012ومشازهت وشاغ جدزيبي داخليا وخازحيا 

. 
باالطافت الى مسح فسص العمل اإلاظخددزت بشيل هصف  ،بشيل زبعي 2019جىفير ووشس هخائج مسح كىة العمل لعام  .4

 طىىي .

. 
باالطافت .خظب العمس والىىع ليافت الخلظيماث ؤلادازيت واملحافظاث وألاعماز 2019بعداد الخلدًساث الظياهيت لعام  .5

 خظب البلدًاث. 2019الخلدًساث الظياهيت لعام الى بعداد وافت 

6 

. 2019و السبع الاٌو والثاوي والثالث مً عام   2018وفي مجاٌ الحظاباث اللىميت فلد جم جلدًس السبع السابع مً عام  .6

هما جم اصداز السكم اللياس ي الطعاز اإلاظتهلً بالشيل الشهسي ) الخطخم( والازكام اللياطيت الطعاز اإلاىخجيحن 

الصىاعيحن بشيل شهسي ، ولىمياث الاهخاج الصىاعي بشيل شهسي،  والطعاز ججازة الجملت بشيل زبعي. هما جم بىاء 

 .2016حداٌو العسض والاطخخدام وحداٌو اإلادخالث واملخسحاث لعام 

 واصداز جلسيس اإلااشساث والىخائج السئيظيت. 2018/2019جىفير الخعداد العام للميشأث الاكخصادًت  .7 .

 اكخصادًت وشزاعيت 28جىفير  .8 9
ً
 ودزاطت

ً
 .  مسح زئيس ي بيافت مساخله 13، وجم ؤجمخه مسحا

 إلصدازها مع بداًت عام  .9 8
ً
 .2020بىاء اللدزاث لفسق الدائسة في مجاٌ بعداد خسائؽ الفلس جمهيدا

 التى حظهم في بجخاذ اللساز. اعداد ووشس عدد مً الخلازيس الفىيت والابدار واإلالخصاث الخدليليت .1

11 
اإلااجمساث املحليت والدوليت التي حعلدها الىشازاث واإلاىظماث والهيئاث الدوليت في طبيل جددًث اإلاشازهت في عدد مً  .10

 وجؼىيس اإلاىهجياث الدوليت اإلاخبعت في جىفير مخخلف اإلاظىح والدزاطاث ؤلاخصائيت. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 السقم
 0202لعام  العامت دائسة الاخصاءاث أبسش جطلعاث

 الدائسة في اإلاشازيع ؤوشان الخدظاب مىهجيت اعخماد 1

  الشهسي، الاهجاش مخابعت في اإلاىظف مظخىي  على الاهجاش زصد على العمل 9

. 
ٌ  اطخخساج إلادًسيت الحظاباث  2016 لعام واملخسحاث اإلادخالث وهرلً والاطخخدام العسض حداو

 .اللىميت

. 
السابع  الخىليذ الى الثالث الخىليذ الدولي الصىاعي الخصييف مً طىىيه السبع الخلدًساث في الاهخلاٌ

  .إلادًسيت الحظاباث اللىميت

. 
 العام هرا خالٌ الجازيه الحظاباث مسخلت في 2008 هظام اللىميه الحظاباث على العمل اطخىماٌ

 .اللادم والعام

 .السطمي إلادًسيت الحظاباث اللىميت  غحر اللؼاع لخلدًس مثاليه ػسيله الًجاد مداوالث 6

 ، إلادًسيت الحظاباث اللىميت.2018 حدًده اطاض بظىت اللياطيه الازكام جددًث .

9 
اهثر  ودكت العمل لدظهيل الداخليت السكابت مع واإلاسهص الاكاليم بحن املحىطب العمل اهظمت وافت زبؽ

 لىخدة السكابت الداخليت.

 ؤلاخصائيت. الىخدة داخل الشسواء وىادز وجإهيل لخدزيب طىىيت خؼت اعداد 8

1. 
الادازيت  والسجالث بمفاهيم بدازة  البياهاث خبراء وبدء العمل على وشس اإلاعسفت وشيادة الىعي  اطخلؼاب

  .علميت وؤطع مىهجياث وفم العمل وجؼبيلها  ومباشسة وماشساث الخىميت اإلاظخدامت

 الاطتراجيجيت. كؼاعاث مً كؼاع ليل اإلاعخمدة اإلاخغحراث حعسيف جخظمً وزيلت بعداد 11

 .وبىاء السجالث الادازيت زفد ماشساث الخىميت اإلاظخدامت في( اإلاظىح) الفىيت اإلادًسياث اشسان 19

 .والاوشاءاث والعلازاث جؼىيس الازكام اللياطيت للصادزاث واإلاظخىزداث  .1

 ، (Big Dataمشسوع البياهاث الطخمت ) .1

 (Mobile Applicationجؼىيس جؼبيم الهاجف لدائسة الاخصاءاث ) .1

 ماشس 150شيادة عدد اإلااشساث املجمعت لألزدن للخىميت اإلاظخدامت  لخصل بلى  16


