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 2004من خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية ملجلس األمة األردني الرابع عشر في كانون أول/ديسمبر 

 

 

 

 

 2012كانون اول  29 مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية املتجددةالورقة النقاشية "

 2014آذار   29 بوضع تصور مستقبلي واضح لالقتصاد األردني للسنوات العشرة القادمةالدكتور عبدهللا النسور جاللة امللك عبدهللا الثاني إلى حكومة  رسالة

 

 

 

 2020تشرين اول  7كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور بشر الخصاونة 
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  مقدمة

 

في الثالث والعشرين من شهر  117االقتصادي واالجتماعي رقم  صدرت اإلرادة امللكية السامية باملوافقة على نظام املجلس

، كهيئة استشارية تقدم للحكومة  وللشركاء 2009، وباشر املجلس أعماله في السابع من تموز سنة 2007سنة تشرين األول 

ويحق للمجلس  ،االجتماعيين واألطراف ذوي العالقة االستشارات حول كافة  القضايا والسياسات االقتصادية واالجتماعية

 .)مرفق بطيه نظام املجلس( او من يفوضه قة رئيس الوزراءاستشاراته للسلطتين التشريعية والقضائية بموافان يقدم 

 

مأسسة الحوار االجتماعي وتعزيزه كنهج فعال للوصول إلى توافق بين الشركاء الى  و االجتماعي املجلس االقتصاديويسعى 

سياسات ة بتوجيه الاملساهم، و االجتماعيين حول جميع املواضيع ذات الصلة بالسياسات االقتصادية واالجتماعية

تقييم التشريعات، والسياسات االقتصادية ، و تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامةوالقرارات نحو 

تهيئة الرأي العام حول القضايا ، و واالجتماعية القائمة واملقترحة، وتقديم االستشارة للحكومة ولألطراف املعنية بشأنها

 وتعزيز مشاركته في اتخاذ القرار.والسياسات الدقيقة املزمع اتخاذها، 

 

، يمثلون الشركاء االجتماعين )الحكومة تسعة اعضاءكل مجموعة  تضممجموعات متساوية  خمسيتألف املجلس من و 

، اضافة مؤسسات املجتمع املدنيو  ،والعمال ،وأصحاب العمل وخبراء من ذوي الكفاءة في الشؤون االقتصادية واالجتماعية،

ويشكل املجلس من  . % من اعضاء املجلس30على ان يراعى تمثيل املرأة بما ال يقل عن ( والشباب الروادالى اكاديميين 

)لجنة السياسات االقتصادية، ولجنة السياسات االجتماعية، ولجنة السياسات التعليمية،  :هياربع لجان رئيسية مجموعاته 

وتعتبر هذه اللجان املحرك الرئيس  الخمسة،ن عن املجموعات و يشارك في عضوية كل لجنة ممثلولجنة سياسات العمل(، و 

لعمل املجلس  حيث تقوم كل لجنة من هذه اللجان باالجتماع واقتراح القضايا واملواضيع ذات الصلة بطبيعة عمل املجلس  

ورفعها بعد ذلك  ها لنظامقرارها وفقلى  املجلس إلإحولها ليتم رفعها بعد ذلك  واوراق السياسات اد التقارير الفنيةدويتم اع

 .لى رئيس الوزراءإ

 

 للرؤية واالستراتيجية والخطة التنفيذية التي ومن هنا ، 
ً
فقد قام املجلس  املجلس االقتصادي واالجتماعي ينطلق منهاوتنفيذا

الذي  لبالدرير حالة ااتقسلسلة على إصدار  مجموعة من التقارير والدراسات وأوراق السياسات والرأي؛ كان على رأسها 

متابعة و  ،يهدف إلى خلق إطار للمساءلة والحث على الشفافية في متابعة العمل املؤسس ي للقطاعات واملجاالت املختلفة

إلظهار ما طبق منها وما لم يطبق، وخصوصا أداء املؤسسات الرسمية في في املؤسسات والوزارات االستراتيجيات املعلنة 

 .جياتمع تنفيذ هذه االستراتيالتعامل 

 املهام والواجبات

 ضمن املحاور التالية:لمجلس والواجبات الرئيسية لاملهام  تندرج

 تنفيذها.الالزمة لبرامج الخطط و الالسياسات العامة لعمل املجلس وإقرار  اقتراح (1

 والتعليمات الصادرة بمقتضاه.املجلس تقديم االستشارات وفقا ألحكام نظام  (2

 واقتراح السياسات في املجاالت االقتصادية واالجتماعية.تقييم األوضاع  (3
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ً
ولضمان تحقيق املهام والواجبات اعاله، فإنه يتم وضع خطط تنفيذية سنوية ملديريات ووحدات املجلس تتضمن اهدافا

 االستراتيجية للمجلس يتم قياسها باستخدام مؤشرات قياس اداء بشكل نصف سنوي. باألهدافتشغيلية ترتبط 

، وهم:
ً
 ودوليا

ً
 ويتميز املجلس بتعدد وتنوع شركائه في العمل محليا

 السلطة التنفيذية. (1

 السلطتين التشريعية والقضائية. (2

 اصحاب العمل والعمال، والقطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية. (3

 مؤسسات املجتمع املدني. (4

 وسائل االعالم. (5

 لس.املنظمات الدولية واالقليمية الشبيهة بعمل املج (6

 

 هيكل املجلس
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 الخطة االستراتيجية منهجية اعداد 

 

 على منهجية تضمنت سلسلة من االجراءات، وعلى 2025-2022قام املجلس بإعداد خطته االستراتيجية لألعوام )
ً
( اعتمادا

 النحو التالي:

 فريق عمل اعداد الخطة االستراتيجية برئاسة عطوفة االمين العام وعضوية مجموعة من مدراء املديريات.تشكيل  

 عقد اجتماعات بين اعضاء الفريق للتباحث في مختلف االجراءات الواجب اتباعها في اعداد الخطة االستراتيجية. 

 تقييم رؤية ورسالة املجلس ومراجعتها. 

 عقد اجتماعات وجلسات عصف ذهني لتحليل البيئة الداخلية والخارجية. 

، 2025االجندة الوطنية، ووثيقة االردن بناًء على االوراق امللكية لجاللة امللك، و تحديد االهداف االستراتيجية للمجلس  

 واولويات عمل الحكومة.

 وضع مؤشرات قياس اداء لقياس االهداف االستراتيجية. 

 .مكتب املجلسعرض مسودة االستراتيجية على  

 االعتماد النهائي لالستراتيجية وتعميمها على املوظفين والشركاء. 

 

 االهداف الوطنية
 

خطاب جاللة امللك عبدهللا الثاني يساهم املجلس من خالل ادائه ملهامه في تحقيق االهداف الوطنية السبعة كما وردت في 

وبما  2025إلعداد وثيقة لعشر سنوات انبثق بناًء عليها وثيقة رؤية االردن  قتصادي للحكومةحول الوضع االابن الحسين 

 ، وهي:(2023-2021يتواءم مع خطة اولويات عمل الحكومة )

ي وتطوير السياسات املالية، وتحسين بيئة األعمال، وتعزيز السياسات املشجعة على  (1
ّ
الحفاظ على االستقرار املالي الكل

 .التطوير القطاعي، وتفعيل الحكم املحلي وتطبيق نهج الالمركزيةاالبتكار و 

دعم ُمحركات النمّو االقتصادي، وضبط عجز املوازنة العامة للدولة، واملحافظة على االستقرار املالي والنقدي، وتحسين  (2

 .التنافسية والبيئة الجاذبة لالستثمارات بما يوفر فرص عمل إضافية لألردنيين واألردنيات

ثيف البرامج املوجهة ملحاربة الفقر والبطالة وحماية املستهلك، باإلضافة إلى توجيه الدعم ملستحقيه من خالل تقوية تك (3

 .شبكة األمان االجتماعي وبما يساهم في حماية وتوسيع نطاق الطبقة الوسطى

يخ البيئة التنافسية ومنع دعم املشاريع اإلنتاجية والريادية واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة من خالل تشجيع وترس (4

 .االحتكار

االرتقاء بنوعية وجودة الخدمات الحكومية املقدمة للمواطنين في مختلف املجاالت، بما يبني على برنامج إصالح القطاع  (5

العام، والتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والتدريب والتشغيل بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وضمان 

 .جات املساواة وتوخي العدالة في الحصول على هذه الخدماتتحقيق أعلى در 

 .ضمان التوزيع العادل ملكتسبات التنمية من خالل التركيز على البرامج التنموية في املحافظات (6

وضع منظومة متكاملة تعزز األمن الغذائي واملائي والتزّود بالطاقة وتنويع مصادرها واإلسراع في تنفيذ املشاريع  (7

 .جية الكبرى االستراتي
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 رؤيتنا

 

تشكيل إطار وطني للحوار وبناء التوافقات بين الشركاء االجتماعيين، من خالل إشراك ممثلي الهيئات والخبرات املهنية في "

 ."مراجعة التشريعات والسياسات وتقييمها

 

 

 رسالتنا

 

بين أصحاب العالقة والشركاء حول  مأسسة إشراك كافة األطراف وبيوت الخبرة و املختصين للوصول إلى آراء توافقية"

السياسات والتشريعات بما يساعد السلطتين التنفيذية والتشريعية على اتخاذ قرارات وسياسات تراعي وجهـة نظــر الشركاء 

 ."املتوافق عليها لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة

 

 

 قيمنا

 

 قتصادي واالجتماعي على أساسه.وبناء التوافق اال  ترسيخ تقاليد الحوار  (1

 املصداقية والشفافية واملهنية في تناول موضوعات الحوار. (2

 الرأي اآلخــر، وفتح املجال للتعبير عنــه بحرية وموضوعية.الرأي و  احتـــرام (3

 تعزيز مفهوم الشراكة والتعاون ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات املجتمع املدني. (4

 ورسـم السياسات وآليات تنفيذها.  التفكير والتحليلالريادية وإطالقها في تبني املبادرات  (5

 

 

 البيئة الداخلية والخارجية تحليل 

 

وتم استخدام تم الوصول الى االهداف االستراتيجية للمجلس من خالل تحليل شامل لبيئة املجلس الداخلية والخارجية، 

للمجلس لتحديد عناصر القوة والضعف املعتمدة  تحليل البيئة الداخليةمن خالل ،  (SWOT Analysisالتحليل الرباعي )

على الدراسات والسياسات االقتصادية واالجتماعية التي يقوم بها املجلس، وموارده البشرية، ونظامه االداري واملالي، 

 حديات والتهديدات. باإلضافة الى الهيكل التنظيمي. وتحليل للبيئة الخارجية للمجلس لتحديد عناصر الفرص والت
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 نقاط الضعف نقاط القوة

 .جهة استشارية للحكومة 

  تطبيق منهجية االتصال والتواصل مع الشركاء املحليين

 والخارجيين.

  توفر كفاءات وخبرات تخصصية وفنية في املجاالت

 املتعلقة بالعمل.

  وجود مؤسسية لعملية التخطيط االستراتيجي وتطبيق

 التنفيذية.الخطط 

  تمثيل حقيقي للشراكة بين القطاعين العام والخاص

 .االجتماعيين واألطراف ذوي العالقةمن خالل الشركاء 

  التكامل في انجاز مهام املجلس وتقديم استشاراته

 وانجازها ضمن معايير زمنية محددة.

 .مستوى تعليمي مميز ومتخصص لكادر املجلس الوظيفي 

  والشفافية واملوضوعية. نظام الحوكمةتطبيق 

 .نقص الكادر الوظيفي 

  أتمتة لألنظمة مستخدمة في املجلسعدم وجود. 

  عدم كفاية املوارد املالية لتلبية االحتياجات على

 مستوى السياسات والدراسات في املجلس.

 .هجرة الكفاءات من موظفي املجلس بشكل مستمر 

 .قلة رض ى املوظفين عن املكافآت والحوافز 

  توفر موارد تكنولوجية متطورة.عدم 

 

 التحديات والتهديدات الفرص

 .تعديل التشريعات القانونية الخاصة بعمل املجلس 

  الدخول في شراكات من خالل عقد اتفاقيات مع

 مختلف الشركاء املحليين والخارجيين.

  االستفادة من عالقات املجلس الخارجية مع شركائه

 والفني.الخارجيين لتقديم الدعم املالي 

  توفير فرص تدريب وتأهيل واالطالع على التجارب املماثلة

 لعمل املجلس.

 .عدم تشكيل اعضاء املجلس بمختلف مجموعاته 

 .عدم تشكيل لجان املجلس الدائمة 
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 االهداف االستراتيجية 

 
 

  

 تعزيز ومأسسة الحوار االجتماعي

املساهمة في ايجاد سياسات اقتصادية 

متطورة لتحسين بيئة االعمال واالستثمار 

 واملساهمة في نمو اقتصادي مستدام 

تقييم االستراتيجيات والسياسات والبرامج 

لرفع كفاءة االداء املؤسس ي واالستغالل 
 االمثل للموارد

تقييم التشريعات والسياسات 
االقتصادية واالجتماعية القائمة 

واملقترحة وتقديم االقتراحات والتوصيات 

 بخصوصها

تهيئة الرأي العام حول القضايا 

والتشريعات والسياسات املقترحة  وتعزيز 
 املشاركة في اتخاذ القرار

دعم املساهمة االقتصادية واالجتماعية لقطاع 
املشاريع امليكروية والصغيرة واملتوسطة  لزيادة 

 مساهمتها في االقتصاد الوطني

املشاركة في تطوير السياسات 

والبرامج والقرارات لترسيخ 

وتحفيز ثقافة التميز والريادة 
 واالبتكار

االهداف 

 االستراتيجية
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 مؤشرات االداء 

 

 األهداف الوطنية
األهداف 

 االستراتيجية
 مؤشرات األداء

الوحدة التنظيمية 

املسؤولة عن 

 تحقيق املؤشر

 زمن التنفيذ
مستهدف 

2022 

مستهدف 

2023 

مستهدف 

2024 

مستهدف 

2025 
 سنة االساس

2020 

 املقدر

2021 

الحفاظ على االستقرار املالي 

ي وتطوير السياسات 
ّ
الكل

املالية، وتحسين بيئة األعمال، 

وتعزيز السياسات املشجعة 

على االبتكار والتطوير القطاعي، 

وتفعيل الحكم املحلي وتطبيق 

 .نهج الالمركزية

 

في ايجاد املساهمة 

سياسات اقتصادية 

متطورة لتحسين 

بيئة االعمال 

واالستثمار 

واملساهمة في نمو 

 اقتصادي مستدام

 

 نسبة انجاز تقرير حالة البالد

مديرية البحوث 

والدراسات 

 والسياسات

90% 90% 100% 100% 100% 100% 

املتعلقة بالسياسات  الدراسات

 االقتصادية وبيئة االعمال واالستثمار

مديرية البحوث 

والدراسات 

 والسياسات

3 1 1 3 3 3 

 اوراق السياسات والرأي واالستشارات

ذات الطابع لتطوير وتحسين 

 السياسات االقتصادية  واالستثمارية

مديرية البحوث 

والدراسات 

 والسياسات

1 4 4 6 6 6 

في جانب  الجلسات الحوارية

 السياسات االقتصادية

مديرية البحوث 

والدراسات 

 والسياسات

8 3 5 6 7 8 

للمجلس  نسبة االلتزام باملوازنة

باإلنفاق على الدراسات واوراق 

السياسات والرأي والجلسات الحوارية 

 بما يتعلق بالسياسات االقتصادية

 

مديرية الشؤون 

 املالية
70% 80% 90% 90% 90% 95% 
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 2025-2022 لألعوام الخطة االستراتيجية

 
 األهداف الوطنية

األهداف 

 االستراتيجية
 مؤشرات األداء

الوحدة التنظيمية 

املسؤولة عن 

 تحقيق املؤشر

 زمن التنفيذ
مستهدف 

2022 

مستهدف 

2023 

مستهدف 

2024 

مستهدف 

2025 
 سنة االساس

2020 

 املقدر

2021 

نسبة التنفيذ للخدمات املساندة والدعم   

بخصوص  اللوجستي الجتماعات املجلس

الجلسات الحوارية وجلسات العصف 

 الذهني  الخاصة بالسياسات االقتصادية

مديرية الشؤون 

 االدارية
80% 90% 95% 95% 100% 100% 

لتحسن  ينسبة تطوير االداء املؤسس 

في جانب التدريب والتأهيل  نوعية االداء

 في الجانب االقتصادي

مديرية املوارد 

 البشرية
50% 60% 65% 70% 70% 70% 

تصميم ونشر مخرجات عمل املجلس 

لدراسات  والدعم اللوجستي االعالمي

االقتصادية واوراق السياسات والرأي 

 والجلسات الحوارية

مديرية االتصال 

 والتعاون والتنسيق
65% 65% 70% 75% 85% 85% 

ُمحركات النمّو  دعم

االقتصادي، وضبط عجز 

املوازنة العامة للدولة، 

واملحافظة على االستقرار املالي 

والنقدي، وتحسين التنافسية 

والبيئة الجاذبة لالستثمارات 

بما يوفر فرص عمل إضافية 

 لألردنيين واألردنيات

املشاركة في تطوير 

السياسات والبرامج 

والقرارات لترسيخ 

التميز وتحفيز ثقافة 

 والريادة واالبتكار

 

 نسبة انجاز تقرير حالة البالد

مديرية البحوث 

والدراسات 

 والسياسات

90% 90% 100% 100% 100% 100% 

املتعلقة بتطوير السياسات  الدراسات

املالية والنقدية والعمل وتحفيز  االبداع 

 واملشاريع الريادية

مديرية البحوث 

والدراسات 

 والسياسات

2 2 1 2 2 2 

في  اوراق السياسات والرأي واالستشارات

جانب تطوير السياسات وتحسينها وتحفيز 

 التميز واملشاريع الريادية

 

مديرية البحوث 

والدراسات 

 والسياسات

3 2 2 5 7 7 
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 2025-2022 لألعوام الخطة االستراتيجية

 
 مؤشرات األداء األهداف االستراتيجية األهداف الوطنية

الوحدة التنظيمية 

املسؤولة عن 

 تحقيق املؤشر

 التنفيذ زمن
مستهدف 

2022 

مستهدف 

2023 

مستهدف 

2024 

مستهدف 

2025 
 سنة االساس

2020 

 املقدر

2021 

املتعلقة بتطوير  الجلسات الحوارية  

السياسات املالية والنقدية والعمل 

 واملشاريع الريادية

مديرية البحوث 

والدراسات 

 والسياسات

4 2 4 7 8 8 

باإلنفاق على  نسبة االلتزام باملوازنة

الدراسات واوراق السياسات والرأي 

والجلسات الحوارية بما يتعلق 

بالسياسات املالية والنقدية والعمل 

 واملشاريع الريادية

مديرية الشؤون 

 املالية
70% 80% 90% 90% 90% 95% 

نسبة التنفيذ للخدمات املساندة 

والدعم اللوجستي الجتماعات 

بخصوص الجلسات  املجلس

الحوارية الخاصة بالسياسات املالية 

 والنقدية 

مديرية الشؤون 

 االدارية
80% 90% 95% 95% 100% 100% 

لتحسن  ينسبة تطوير االداء املؤسس 

وتحفيز ثقافة التميز  نوعية االداء

 والريادة واالبتكار

مديرية املوارد 

 البشرية
50% 60% 65% 70% 70% 70% 

مخرجات عمل املجلس تصميم ونشر 

على  والدعم اللوجستي االعالمي

الدراسات واوراق السياسات والرأي 

والجلسات الحوارية بما يتعلق بتطوير 

السياسات املالية والنقدية والعمل 

 واملشاريع الريادية

مديرية االتصال 

 والتعاون والتنسيق
65% 65% 70% 75% 85% 85% 
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 2025-2022 لألعوام الخطة االستراتيجية

 
 مؤشرات األداء االستراتيجيةاألهداف  األهداف الوطنية

الوحدة التنظيمية 

املسؤولة عن 

 تحقيق املؤشر

 زمن التنفيذ
مستهدف 

2022 

مستهدف 

2023 

مستهدف 

2024 

مستهدف 

2025 
 سنة االساس

2020 

 املقدر

2021 

تكثيف البرامج املوجهة ملحاربة 

الفقر والبطالة وحماية 

املستهلك، باإلضافة إلى توجيه 

ملستحقيه من خالل الدعم 

تقوية شبكة األمان االجتماعي 

وبما يساهم في حماية وتوسيع 

 نطاق الطبقة الوسطى

تعزيز ومأسسة الحوار 

 االجتماعي

 

 نسبة انجاز تقرير حالة البالد

مديرية البحوث 

والدراسات 

 والسياسات

90% 90% 100% 100% 100% 100% 

املتعلقة بالتنمية  عدد الدراسات

 االجتماعية وشؤون املرأة 

مديرية البحوث 

والدراسات 

 والسياسات

1 1 1 2 2 2 

اوراق السياسات والرأي 

املتعلقة بالتنمية  واالستشارات

 االجتماعية وشؤون املرأة

مديرية البحوث 

والدراسات 

 والسياسات

0 1 2 4 5 5 

لتعزيز ثقافة  الجلسات الحوارية

الحوار االجتماعي والتنمية 

 االجتماعية 

مديرية البحوث 

والدراسات 

 والسياسات

0 3 3 5 7 7 

باإلنفاق  نسبة االلتزام باملوازنة

على الدراسات واوراق السياسات 

والرأي والجلسات الحوارية 

املتعلقة بالتنمية االجتماعية 

 والحوار االجتماعي

مديرية الشؤون 

 املالية
70% 80% 90% 90% 90% 95% 

نسبة التنفيذ للخدمات املساندة 

والدعم اللوجستي الجتماعات 

املتعلقة بالتنمية  املجلس

 االجتماعية والحوار االجتماعي

مديرية الشؤون 

 االدارية
80% 90% 95% 95% 100% 100% 
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 2025-2022 لألعوام الخطة االستراتيجية

 
 مؤشرات األداء األهداف االستراتيجية األهداف الوطنية

الوحدة التنظيمية 

املسؤولة عن 

 تحقيق املؤشر

 زمن التنفيذ
مستهدف 

2022 

مستهدف 

2023 

مستهدف 

2024 

مستهدف 

2025 
 سنة االساس

2020 

 املقدر

2021 

 ينسبة تطوير االداء املؤسس   

في جانب  لتحسن نوعية االداء

 التنمية االجتماعية

مديرية املوارد 

 البشرية
50% 60% 65% 70% 70% 70% 

ونشر مخرجات عمل تصميم 

املجلس والدعم اللوجستي 

للدراسات واوراق  االعالمي

السياسات والرأي والجلسات 

الحوارية املتعلقة بالتنمية 

 االجتماعية

مديرية االتصال 

 والتعاون والتنسيق
65% 65% 70% 75% 85% 85% 

دعم املشاريع اإلنتاجية 

واملؤسسات الصغيرة  والريادية

واملتوسطة من خالل تشجيع 

وترسيخ البيئة التنافسية ومنع 

 االحتكار

دعم املساهمة 

االقتصادية 

واالجتماعية لقطاع 

املشاريع امليكروية 

والصغيرة واملتوسطة  

لزيادة مساهمتها في 

 االقتصاد الوطني

 

 نسبة انجاز تقرير حالة البالد

مديرية البحوث 

والدراسات 

 والسياسات

90% 90% 100% 100% 100% 100% 

املتعلقة باملشاريع  عدد الدراسات

امليكروية والصغيرة واملتوسطة  

وتحسين التنافسية لالقتصاد 

 الوطني

مديرية البحوث 

والدراسات 

 والسياسات

2 1 1 1 2 2 

اوراق السياسات والرأي 

املتعلقة باملشاريع  واالستشارات

امليكروية والصغيرة واملتوسطة  

 وتحسين التنافسية

 

مديرية البحوث 

والدراسات 

 والسياسات

2 0 1 3 3 3 
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 2025-2022 لألعوام الخطة االستراتيجية

 
 مؤشرات األداء األهداف االستراتيجية األهداف الوطنية

الوحدة التنظيمية 

املسؤولة عن 

 تحقيق املؤشر

 زمن التنفيذ
مستهدف 

2022 

مستهدف 

2023 

مستهدف 

2024 

مستهدف 

2025 
 االساس سنة

2020 

 املقدر

2021 

واملؤتمرات  الجلسات الحوارية  

امليكروية والصغيرة املتعلقة باملشاريع 

 وتحسين التنافسيةواملتوسطة  

مديرية البحوث 

والدراسات 

 والسياسات

2 1 2 5 6 6 

واالنفاق على  نسبة االلتزام باملوازنة

الدراسات واوراق السياسات والرأي 

والجلسات الحوارية واملؤتمرات 

امليكروية والصغيرة املتعلقة باملشاريع 

 وتحسين التنافسيةواملتوسطة  

مديرية الشؤون 

 املالية
70% 80% 90% 90% 90% 95% 

نسبة التنفيذ للخدمات املساندة 

 والدعم اللوجستي الجتماعات املجلس

امليكروية والصغيرة املتعلقة باملشاريع 

 وتحسين التنافسيةواملتوسطة  

مديرية الشؤون 

 االدارية
80% 90% 95% 95% 100% 100% 

لتحسن  ينسبة تطوير االداء املؤسس 

في جانب املشاريع  نوعية االداء

امليكروية والصغيرة واملتوسطة  

 وتحسين التنافسية

مديرية املوارد 

 البشرية
50% 60% 65% 70% 70% 70% 

تصميم ونشر مخرجات عمل املجلس 

للدراسات  والدعم اللوجستي االعالمي

واوراق السياسات والرأي والجلسات 

امليكروية الحوارية املتعلقة باملشاريع 

وتحسين والصغيرة واملتوسطة  

 التنافسية

مديرية االتصال 

 والتعاون والتنسيق
65% 65% 70% 75% 85% 85% 
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 2025-2022 لألعوام الخطة االستراتيجية

 
 مؤشرات األداء األهداف االستراتيجية األهداف الوطنية

الوحدة التنظيمية 

املسؤولة عن 

 تحقيق املؤشر

 زمن التنفيذ
مستهدف 

2022 

مستهدف 

2023 

مستهدف 

2024 

مستهدف 

2025 
 سنة االساس

2020 

 املقدر

2021 

االرتقاء بنوعية وجودة 

الخدمات الحكومية املقدمة 

 للمواطنين في مختلف

املجاالت، بما يبني على برنامج 

إصالح القطاع العام، والتركيز 

على قطاعات الصحة والتعليم 

والتدريب والتشغيل بما 

يتناسب مع متطلبات سوق 

العمل، وضمان تحقيق أعلى 

درجات املساواة وتوخي العدالة 

 في الحصول على هذه الخدمات

تقييم االستراتيجيات 

والسياسات والبرامج 

ءة االداء لرفع كفا

املؤسس ي واالستغالل 

 االمثل للموارد

 

 نسبة انجاز تقرير حالة البالد

مديرية البحوث 

والدراسات 

 والسياسات

90% 90% 100% 100% 100% 100% 

املتعلقة بتطوير  عدد الدراسات

االداء املؤسس ي وتطوير املوارد 

 البشرية

مديرية البحوث 

والدراسات 

 والسياسات

3 3 1 3 3 3 

اوراق السياسات والرأي 

املتعلقة بتطوير االداء  واالستشارات

 املؤسس ي وتطوير املوارد البشرية

مديرية البحوث 

والدراسات 

 والسياسات

2 1 1 3 3 3 

املتعلقة بتطوير  الجلسات الحوارية

االداء املؤسس ي وتطوير املوارد 

 البشرية

مديرية البحوث 

والدراسات 

 والسياسات

2 1 3 4 4 4 

واالنفاق  نسبة االلتزام باملوازنة

على الدراسات واوراق السياسات 

والرأي والجلسات الحوارية 

املتعلقة بتطوير االداء املؤسس ي 

 وتطوير املوارد البشرية

مديرية الشؤون 

 املالية
70% 80% 90% 90% 90% 95% 

نسبة التنفيذ للخدمات املساندة 

والدعم اللوجستي الجتماعات 

املتعلقة بتطوير االداء  املجلس

 املؤسس ي وتطوير املوارد البشرية

مديرية الشؤون 

 االدارية
80% 90% 95% 95% 100% 100% 
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 2025-2022 لألعوام الخطة االستراتيجية

 
 مؤشرات األداء األهداف االستراتيجية األهداف الوطنية

الوحدة التنظيمية 

املسؤولة عن 

 تحقيق املؤشر

 زمن التنفيذ
مستهدف 

2022 

مستهدف 

2023 

مستهدف 

2024 

مستهدف 

2025 
 سنة االساس

2020 

 املقدر

2021 

 ينسبة تطوير االداء املؤسس   

 نوعية االداءكفاءة و لتحسن 

 املؤسس ي واملوارد البشرية

مديرية املوارد 

 البشرية
50% 60% 65% 70% 70% 70% 

تصميم ونشر مخرجات عمل 

املجلس والدعم اللوجستي 

للدراسات واوراق  االعالمي

السياسات والرأي والجلسات 

الحوارية املتعلقة بتطوير االداء 

 املؤسس ي واملوارد البشرية

مديرية االتصال 

 والتعاون والتنسيق
65% 65% 70% 75% 85% 85% 

ضمان التوزيع العادل 

ملكتسبات التنمية من خالل 

التركيز على البرامج التنموية في 

 املحافظات

التشريعات تقييم 

والسياسات االقتصادية 

واالجتماعية القائمة 

واملقترحة وتقديم 

االقتراحات والتوصيات 

 بخصوصها

 

 نسبة انجاز تقرير حالة البالد

مديرية البحوث 

والدراسات 

 والسياسات

90% 90% 100% 100% 100% 100% 

املتعلقة  عدد الدراسات

بالتشريعات والسياسات 

 واالجتماعية االقتصادية 

مديرية البحوث 

والدراسات 

 والسياسات

1 0 0 2 3 3 

اوراق السياسات والرأي 

املتعلقة بالتشريعات  واالستشارات

 والسياسات االقتصادية واالجتماعية

مديرية البحوث 

والدراسات 

 والسياسات

1 2 2 3 3 3 

املتعلقة  الجلسات الحوارية

بالتشريعات والسياسات 

 واالجتماعيةاالقتصادية 

مديرية البحوث 

والدراسات 

 والسياسات

2 2 4 5 5 5 
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 2025-2022 لألعوام الخطة االستراتيجية

 
 مؤشرات األداء األهداف االستراتيجية األهداف الوطنية

الوحدة التنظيمية 

املسؤولة عن 

 تحقيق املؤشر

 زمن التنفيذ
مستهدف 

2022 

مستهدف 

2023 

مستهدف 

2024 

مستهدف 

2025 
 سنة االساس

2020 

 املقدر

2021 

واالنفاق  االلتزام باملوازنة نسبة  

على الدراسات واوراق السياسات 

والرأي والجلسات الحوارية 

املتعلقة بالتشريعات والسياسات 

 االقتصادية واالجتماعية

مديرية الشؤون 

 املالية
70% 80% 90% 90% 90% 95% 

نسبة التنفيذ للخدمات املساندة 

والدعم اللوجستي الجتماعات 

املتعلقة بالتشريعات  املجلس

والسياسات االقتصادية 

 واالجتماعية

مديرية الشؤون 

 االدارية
80% 90% 95% 95% 100% 100% 

نسبة تطوير االداء املؤسسة 

في جانب  لتحسن نوعية االداء

التشريعات والسياسات 

 االقتصادية واالجتماعية

مديرية املوارد 

 البشرية
50% 60% 65% 70% 70% 70% 

تصميم ونشر مخرجات عمل 

املجلس والدعم اللوجستي 

للدراسات واوراق  االعالمي

السياسات والرأي والجلسات 

الحوارية املتعلقة بالتشريعات 

والسياسات االقتصادية 

 واالجتماعية

مديرية االتصال 

 والتعاون والتنسيق
65% 65% 70% 75% 85% 85% 
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 2025-2022 لألعوام الخطة االستراتيجية

 
 مؤشرات األداء األهداف االستراتيجية األهداف الوطنية

الوحدة التنظيمية 

املسؤولة عن 

 تحقيق املؤشر

 زمن التنفيذ
مستهدف 

2022 

مستهدف 

2023 

مستهدف 

2024 

مستهدف 

2025 
 سنة االساس

2020 

 املقدر

2021 

وضع منظومة متكاملة تعزز 

األمن الغذائي واملائي والتزّود 

بالطاقة وتنويع مصادرها 

املشاريع واإلسراع في تنفيذ 

 االستراتيجية الكبرى 

تهيئة الرأي العام حول 

القضايا والتشريعات 

والسياسات املقترحة 

وتعزيز املشاركة في 

 اتخاذ القرار

 

 نسبة انجاز تقرير حالة البالد

مديرية البحوث 

والدراسات 

 والسياسات

90% 90% 100% 100% 100% 100% 

واملراجعات  عدد الدراسات

للتشريعات من قوانين وانظمة 

مقترحة والقضايا ذات الطابع 

 االقتصادي واالجتماعي

مديرية البحوث 

والدراسات 

 والسياسات

1 0 0 2 2 2 

اوراق السياسات والرأي 

حول القضايا  واالستشارات

والتشريعات والسياسات 

 املقترحة

مديرية البحوث 

والدراسات 

 والسياسات

2 0 1 3 4 4 

املتعلقة  الجلسات الحوارية

بالتشريعات من قوانين وانظمة 

حالية ومقترحة والقضايا ذات 

 الطابع االقتصادي واالجتماعي

مديرية البحوث 

والدراسات 

 والسياسات

5 0 3 4 5 5 

واالنفاق  نسبة االلتزام باملوازنة

على الدراسات واوراق السياسات 

والرأي والجلسات الحوارية 

املتعلقة بالقوانين واالنظمة 

الحالية واملقترحة والقضايا ذات 

 الطابع االقتصادي واالجتماعي

مديرية الشؤون 

 املالية
70% 80% 90% 90% 90% 95% 
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 2025-2022 لألعوام الخطة االستراتيجية

 
 مؤشرات األداء األهداف االستراتيجية األهداف الوطنية

التنظيمية الوحدة 

املسؤولة عن 

 تحقيق املؤشر

 زمن التنفيذ
مستهدف 

2022 

مستهدف 

2023 

مستهدف 

2024 

مستهدف 

2025 
 سنة االساس

2020 

 املقدر

2021 

نسبة التنفيذ للخدمات املساندة   

والدعم اللوجستي الجتماعات 

املتعلقة بالتشريعات من  املجلس

قوانين وانظمة حالية ومقترحة 

والقضايا ذات الطابع االقتصادي 

 واالجتماعي

مديرية الشؤون 

 االدارية
80% 90% 95% 95% 100% 100% 

نسبة تطوير االداء املؤسسة 

في جانب  لتحسن نوعية االداء

التشريعات الحالية واملقترحة من 

قوانين وانظمة وقضايا ذات طابع 

 اقتصادي واجتماعي

مديرية املوارد 

 البشرية
50% 60% 65% 70% 70% 70% 

تصميم ونشر مخرجات عمل 

املجلس والدعم اللوجستي 

للدراسات واوراق  االعالمي

السياسات والرأي والجلسات 

الحوارية املتعلقة بالتشريعات من 

قوانين وانظمة وقضايا ذات طابع 

 اقتصادي واجتماعي

مديرية االتصال 

 والتعاون والتنسيق
65% 65% 70% 75% 85% 85% 

 

 

 


