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 املقدمت

دائععععععععععععععععععسة  حصععععععععععععععععععاءاث العامععععععععععععععععععت  لعععععععععععععععععع   زجقععععععععععععععععععاء بالعمعععععععععععععععععع   حصععععععععععععععععععا ي مععععععععععععععععععن  ععععععععععععععععععال  ج ععععععععععععععععععدي  حظعععععععععععععععععع   

املنهجيعععععععععععععععععععععاث وألاطعععععععععععععععععععععاليب  وجتعععععععععععععععععععععويس القعععععععععععععععععععععدزاث ال  عععععععععععععععععععععسيت  والاطعععععععععععععععععععععخجابت للخ عععععععععععععععععععععو ث  ل  رونيعععععععععععععععععععععت  

وذلعععععععععععععععععك بمعععععععععععععععععا يلوعععععععععععععععععا الاحخياتعععععععععععععععععاث لعععععععععععععععععد  مظعععععععععععععععععخ دمي البيانعععععععععععععععععاث  واملظعععععععععععععععععا مت  عععععععععععععععععي جعععععععععععععععععو ير البيانعععععععععععععععععاث 

 ملعععععععععععععععععععععايير تععععععععععععععععععععودة  الالشمعععععععععععععععععععت لوملعععععععععععععععععععع  م شععععععععععععععععععععساث الخنميععععععععععععععععععععت املظععععععععععععععععععععخدامت
 
والسعععععععععععععععععععجالث  دازيععععععععععععععععععععت و قععععععععععععععععععععا

.
 
 العم   حصا ي املعخمدة عامليا

انتالقعععععععععععععععععععععا معععععععععععععععععععععن السميعععععععععععععععععععععت وألا عععععععععععععععععععععدا  الو نيعععععععععععععععععععععت واطعععععععععععععععععععععخجابت   عععععععععععععععععععععاز العمععععععععععععععععععععع  اعخمعععععععععععععععععععععدث العععععععععععععععععععععدائسة 

( لختععععععععععععععععععععويس العمعععععععععععععععععععع   حصععععععععععععععععععععا ي بععععععععععععععععععععنه  8188-8102اطعععععععععععععععععععع راجيجيت و نيععععععععععععععععععععت لالحصععععععععععععععععععععاء لل  ععععععععععععععععععععرة  مععععععععععععععععععععن  

ح عععععععععععععععازني مععععععععععععععع  املعععععععععععععععون ين معععععععععععععععن م خلععععععععععععععع  املظعععععععععععععععخوياث ومععععععععععععععع  شعععععععععععععععسناء العععععععععععععععدائسة معععععععععععععععن منخ عععععععععععععععي البيانعععععععععععععععاث 

 ومظخ دميها. 

وألتعععععععععععععع  ةن جقععععععععععععععوث الععععععععععععععدائسة بسطععععععععععععععال ها  قععععععععععععععد جب ععععععععععععععذ  ال ععععععععععععععت ة ععععععععععععععدا   طعععععععععععععع راجيجيت وصععععععععععععععلذ اليهععععععععععععععا ع ععععععععععععععر 

 عععععععععععععععععععععععدا  جقيعععععععععععععععععععععععيخ الوملععععععععععععععععععععععع  الحعععععععععععععععععععععععالي دا ليعععععععععععععععععععععععا و ازتيعععععععععععععععععععععععا  وقعععععععععععععععععععععععد قامعععععععععععععععععععععععذ الوحعععععععععععععععععععععععدة بمساتععععععععععععععععععععععععت الا 

 طعععععععععععععععععع راجيجيت  ععععععععععععععععععي  هايععععععععععععععععععت  ععععععععععععععععععرا العععععععععععععععععععاث مععععععععععععععععععن  ععععععععععععععععععال  جقيععععععععععععععععععيخ ا ععععععععععععععععععدا ها الد عععععععععععععععععع يليت وم ععععععععععععععععععاز عها 

 وج ديد مد  مظا م ها  ي ج قيق  ره الا دا . 

يععععععععععععععععععععععععععععسة  عععععععععععععععععععععععععععرا الخقسيعععععععععععععععععععععععععععس منجعععععععععععععععععععععععععععصاث العععععععععععععععععععععععععععدائسة ع ععععععععععععععععععععععععععع  مظعععععععععععععععععععععععععععخوياث الا عععععععععععععععععععععععععععدا   طععععععععععععععععععععععععععع راجيجيت 

 حلعععععععععععععععععععععععو  لخ ظعععععععععععععععععععععععينيق عععععععععععععععععععععععر  ةطعععععععععععععععععععععععبا  الخع عععععععععععععععععععععععر والان عععععععععععععععععععععععسا  و يسصعععععععععععععععععععععععد و  والد ععععععععععععععععععععععع يليت وامل عععععععععععععععععععععععاز   

 الععععععععععععععععع  قيعععععععععععععععععاض ة عععععععععععععععععس 
 
ألاداء  والنخععععععععععععععععائه لكععععععععععععععععع  مديسيعععععععععععععععععت بوتهععععععععععععععععع   ععععععععععععععععا  وللعععععععععععععععععدائسة بوتععععععععععععععععع  ععععععععععععععععععاث طعععععععععععععععععيا

مظعععععععععععععععععععععععععععا مت  تتالععععععععععععععععععععععععععععدائسة  طععععععععععععععععععععععععععع راجيجيت  ععععععععععععععععععععععععععععي  طععععععععععععععععععععععععععع راجيجيت الو نيععععععععععععععععععععععععععععت لختعععععععععععععععععععععععععععويس الن ععععععععععععععععععععععععععععاث 

من الجعععععععععععععععععععديس بالعععععععععععععععععععر س ةن العععععععععععععععععععدائسة ؛ حصعععععععععععععععععععا ي واللععععععععععععععععععع  حعخ عععععععععععععععععععر املستععععععععععععععععععع  الا عععععععععععععععععععخ لخوتهعععععععععععععععععععاث العععععععععععععععععععدائسة

وزائهعععععععععععععععععععععععا قيعععععععععععععععععععععععاض  عاليعععععععععععععععععععععععت عمليعععععععععععععععععععععععت الخ تعععععععععععععععععععععععي  جدبنععععععععععععععععععععععع  املساتععععععععععععععععععععععععت  منهجيعععععععععععععععععععععععت حظععععععععععععععععععععععع هد  معععععععععععععععععععععععن 

  ط راجي ي وجن ير امل از   وال  ا اث و ق معايير جميز ألاداء الح ومي. 
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 الجو سيتقيخ السطالت و السميت و ال

تؤيالس   

 
 

 السسالت

 القيم الجوهسيت

 

 

 السيادة  ي القيادة ال   ة وال عالت للن اث  حصا ي ألازدني
 

 نخاج وج لي  ون س البياناث  حصائيت باطخ داث ة ض  الخقنياث الحديثت و جتبيق 

 لخلبيت احخياتاث ةصحا  
 
ة ض  املمازطاث واملنهجياث  حصائيت املوص   بها دوليا

 .العالقت  وج ظين ةداء م وناث الن اث  حصا ي ألازدني
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 والقتاعيالهد  الو نا 
 

 

 الهد  الو نا
 

 (8182ج قيق معد ث نمو مظخدامت  زميت ألازدن_

 

 الهد  القتاعي
 

جتويس منخجاث احصائيت نوعيت ملبيت  حخياتاث بناء م شساث الخنميت 

 املظخدامت والبياناث الادازيت الو نيت
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 ألا دا  الاط راجيجيت
 

 

 

 :  الهد  الاط راجي ي ألاو  

 ألازدني حعصيص دوز الدائسة  ي قيادة الن اث الاحصا ي

 :الهد  الاط راجي ي الثاني

 جتويس املنهجياث وألاطاليب الاحصائيت و  اياث العاملين 

 : الهد  الاط راجي ي الثال 

 ج ظين مظخو  زملا مظخ دمي البياناث عن املنخجاث الاحصائيت
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 انجاش مديسياث دائسة الاحصاءاث العامت
0202لعام ل  
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 نظب  نجاش الظنوي للمديسياث

 نظبت  نجاش املديسياث السقخ

 املدًسياث الفىيت 1

 % 98 مدًسيت الحساباث القوميت

 % 98.8 مدًسيت إلاحصاءاث إلاقخصادًت

 %97 سسيت والسكاهيتمدًسيت املسوح ألا 

 %8668 والبيئيت إلاحصاءاث الصزاعيتمدًسيت 

 املدًسياث إلادازيت 2

 % 98 مدًسيت املوازد البشسيت

 %98.3 الشإون املاليت وإلادازيتمدًسيت 

 %8565 مدًسيتالعالقاجالعامتوإلاعالم

3 
 مدًسياث الدعم

 % 99.7 وألابحارمدًسيتاملىهجياث 

 الخحول إلالكترووي وجكىولوحيا مدًسيت 

 املعلوماث
93.2 % 

 %55 مدًسيت ئدازة البياهاث 

 95% وحدة الخىميت املسخدامت 

 % 100 مسكص الخدزيب إلاحصائي 4

 % 95 وحدة الخطويس والخخطيط إلاستراجيجي 5

 98.3% وحدة السقابت الداخليت 

 2021املعد  العاث  نجاش الدائسة لعاث 
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 8180املديسيت لعاث  نظب  نجاش حظب : 0 زقخ ال ك 
 

 

 

 

 

 

98.0% 98.8% 97.0% 
86.2% 

98.0% 98.3% 
85.5% 

93.2% 
99.7% 

50.0% 

95.0% 95.0% 100.0% 98.3% 
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 والد  يليت الاط راجيجيت دا  نجاش الدائسة حظب ألا ا

 8180لعاث 
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8180لعاث  الاط راجيجيت دا  لل نظب  نجاش وشن و 

   دا   ط راجيجيت السقخ
وشن 

 الهد 
نظبت 

  نجاش

 %35.2 % 44 الىظام إلاحصائي الازدوي.حعصيص دوز الدائسة في قيادة  1

 27.9% % 34 جطويس املىهجياث وألاساليب إلاحصائيت وكفاًاث العاملين. 2

 %24.4 % 34 جحسين مسخوى زضا مسخخدمي البياهاث عً املىخجاث إلاحصائيت. 3

%87.5 من   دا   ط راجيجيت الظنوي  نظبت  نجاش 
 

 %17.5 % 02 من الا دا   ط راجيجيت حظب املظ هد  الظنوي  نظبت الانجاش 

 

 

 8180لعاث  الاط راجيجيت ألا دا نظب  نجاش من : 8ال ك  زقخ 
 

 

35.2% 

28.8% 

24.4% 

حعصيص دوز الدائسة في قيادة الىظام  

 الاحصائي ألازدوي

جطويس املىهجياث وألاساليب  

 الاحصائيت وكفاًاث العاملين

جحسين مسخوى زضا مسخخدمي  

 البياهاث عً املىخجاث إلاحصائيت
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 8180لعاث  الاط راجيجيت دا  ت   دا  الد  يليت  ي ج قيق ألا مظا مت نظب

35.2زدنياث  حصا ي ألا الدائسة  ي قيادة الن حعصيص دوز و : الهد   ط راجي ي ألا 

 الا دا  الد  يليت السقخ
عدد 

 امل از  

وشن 

 هد ال

 من  املنجص نظبت 

 هد  الد  ي يال

1 
جطويس اطاز عمل مإسس ي قاهووي إلدازة البياهاث بين 

 مكوهاث الىظام الاحصائي
15 6% 4.80 % 

8 
ضمان حودة عملياث اهخاج ووشس البياهاث لدى 

 مكوهاث الىظام الاحصائي
77 34% 31.40% 

27.9الهد   ط راجي ي الثاني: جتويس املنهجياث وألاطاليب الاحصائيت و  اياث العاملين

 الا دا  الد  يليت السقخ
عدد 

 امل از  

وشن 

 هد ال

 نظبت املنجص من 

 الهد  الد  ي ي

1 
 جىميت املوازد البشسيت.

22 %9 9.21% 

 %13.06 %13 34 العملياث املإسسيت.الخحول الالكترووي في جطبيق كافت  8

 %4.4 %4 4 جطبيق اليت  لإلبداع والابخكاز في  العملياث الاحصائيت. 3

4 

حعصيص عالقاث الشساكت واملقازهت املعيازيت مع ألاحهصة 

املطبقت ملعاًير املمازساث الفضلى واملىظماث -إلاحصائيت 

 الدوليت.

22 8% 7.3% 
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24.4ج ظين مظخو  زملا مظخ دمي البياناث عن املنخجاث  حصائيت: الثال الهد   ط راجي ي 

 الا دا  الد  يليت السقخ
عدد 

 امل از  

وشن 

 الهد 

 نظبت املنجص من 

 الهد  الد  ي ي

 %14 %17 9 زصد الاحخياحاث الوطىيت مً البياهاث الاحصائيت. 1

8 
وفق جطويس السياست الوطىيت لليشس والىفاذ الى البياهاث 

 أفضل املمازساث الدوليت.
6 11% 6.5% 

 %1.5 %2 10 زفع مسخوى الوعي الاحصائي لدى املسخخدمين والسأي العام. 3

 %87.5 نظبت الانجاش الكليت من الا دا   ط راجيجيت

 

 

(8180-8102 اجيجيتللعواثالاط ر  لل دا  نظبت نجاشاملحقق

 نظبت املظ هد  نظبت  نجاش الظنت

8102 0..2% 81% 

8102 02.1% 81% 

8181 0..8% 81% 

8180 %17.5 81% 

8188 - 81% 
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 8180والد  يليت لعاث  ا ط راجيجيت دا ألا جقييخ املنجص من منهجيت 

 والد  يليت الاط راجيجيت دا  ألا  جقييخ منهجيت السقخ

،بلغذ 02عخماد املستهدف السىوي للخطت الاستراجيجيت اب 1
ً
 .  (%17.5) وسبت املحقق% سىويا

8 

خمست معاًير اساسيت، جم مً خاللها احدساب اوشان لىاملىجص اسدىدث ااعخماد مىهجيت علميت في جقييم 

الازجباط بالسؤيت والسسالت، سهولت الخحقق، مشازيع الدائسة والاهداف الدشغيليت والاستراجيجيت وهي )

 .املوازد(خأزير على مخلقي الخدمت، الضسوزة، جوافس ال

3 

  استراجيجي،هداف  لكل وشنجحدًد 
ً
اعخمد الوشن على معياز عدد املشازيع الخابعت لكل هدف حشغيلي  علما

حيث أن اوشان الاهداف الاستراجيجيت هي: الاول  ووسبت مساهمت كل مشسوع في جحقيق الهدف الدشغيلي،

 %(.02)، الثالث %(02) الثاوي %(،02)

 .   مساهمت كل هدف حشغيلي جابع للهدف الاستراجيجي في جحقيق الهدف الاستراجيجي احدساب وسبت 4

5 
 الحدساباالهداف التى اعخمدث تعاًير الخمسمً خالل امل2021حدساب اوشان مشازيع الدائسة لعاما

 إلاسترجيجيت.
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 السقخ

 0201أهم الخوصياث لخىفير الخطت الدشغيليت لعام 
الياث جىفير املشازيع والاوشطت في املدًسياث بما ًضمً امكاهيت زفع وسبت إلاهجاش فيها اعادة جقييم  1

 ومعالجت الاهحساف الحاصل بسبب حائحت كوزوها

 
جحدًث الخطط الدشغيليت في املدًسياث وجقييمها ووضع خطط بدًلت لضمان اسخكمال سير  2

 املشازيع وألاوشطت فيها.
 وجأهيلهم للعمل عً بعد في ظل الظسوف الاسخثىائيت التي  ًمس بها العالمزفع كفاءة العاملين  3

اعادة صياغت الاسخمازاث التي ًخم حمعها بما ًضمً القدزة على اسديفائها بسهولت وسسعت مع  4

 املحافظت على حودتها ودقت البياهاث .
5 

 
 في ظل الظسوف الساهىتاسخحدار معاًير حودة للخدقيق على مساحل العمل الفني وامليداوي 

 
العمل على جوفير املعداث والاحهصة والاساليب التي حسهل على املوظفين اسخمساز القيام بواحباتهم  6

 عً بعد.وأعمالهم 
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