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 الرحمن الرحيم بسم هللا

 كلمة معاىلي الوزير 
  

 

 

 

باألصااااان نفسن وباااابن عا  اب نفسندا  ندظفي ن اظةوبن نف ةنفنجتما نف  جمادا  نيباااا أ بن   اااا  تبن  ن      
 تقأمننبااااصأحنصاااااة نفناشن نفنلالااااما نفنمنينفحأظنفن ا بنىةوبمنظنت انضىنبمتا ااااع نا اااابناا  نفامنفنضن

 نفنمنصئ نبانجطظ فتن ف  اانفت ن اتلانف  اانفتنفنمج نق نبانجتما نفال جمادا  ننذفنفمنتنتأ ااااااااا نفنأ ن نفأل ي ا
فنضنإيفا نفمنلان تقأيمنخأااتلانننمظفطتصسن بنةلن ضااإنإ ااج تا بنت فاسناإن ا   نن2020فنظنف ةنخشلنفامن

 ن ذنين2020 بنفنبتظحننن امنكظ  ا ن تكننتن لظينفنظنف ةن بنفن امنفنماضبندمانهظناحصسن بنتق   هانف ةصا
ة صااامناتلاننتنج فمنطجطحصانفن ااواوا ن  قلنفنم    نألصاا النفنمصاان  ناسناجنقبنفنقأااتن اقأاصلان فن اا دا ن

  ن  ا لنف فشمن فنعاة صسن بنااالنفنأ ف اتنفال جمادا .ن

 ن2018 ن2017فألفظفمن)  بج  ضنهذفنفنجق   ناامظف ناسنفنمؤل فتنفنمج نق نبأفمالنفنظنف ةنخشلننننننن
ن قاطنفنقظةن  قاطنفن  فن إفأفين2020 ن2019 ن بنفمنا نا ف   نفأليف نفنمؤ ببن ت أيأ نننحتا نفنصلا  )

فنقط نفال ج فتااا نننم ةن نفنقايا نفنضن  اسنت أيأنفأل نظ اتنذفتنفنصن نبمااالتنفن ملنفنمج نق ننبان ملن
 فأل  ةن فن ماي ن دعا نفنبسن فألةأفثن فنم  ةن فأللقاصنذ حنف فاق نفنجطظفبن ت    نف  جا ا ن فن أناسنفنوق ن

ن فنج    اتنفال جمادا .
ن

ي صاااااااأنهذفنفنجق   نفنمؤلااااااا فتنف ةصاااااااا ا نننظنف ة ند ةأتنفنظثا انفنم   ا نفنجبنتظثان فمانلان بنااالنننننن
 اااج فتااا ن ت أيأنلااا دا لاننقأا ن ئاتلانفنجتما نف  جمادا ن تظثصانصااااار ن ه جلان   اااانجلان واملان  هأف لانف 

فنمبااااااااااااااجلأ  ن تتما نفنماجم اتنفنم نا  ناجمتاامننخ اااااااااااااا ةنفأل ي ا نتقطبن ا   ندظ   ان فنج ن نفنصلانبانظفبن
ن فن ملنفنأه لنت تنةلن صأحنصاة نفناشن نفنلالما نفنمنينفحأظنفن ا بنىةوبمنظنت انضى.

 

 

 

 

 ركاته،،،والسالم عليكم ورحمة هللا وب
 وزير التنمية االجتماعية                                                                                           

 المفلحرياض ايمن                                                                                                    
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 حصائي السنوي:تقرير اإلمنهجية إعداد ال
ن

نننننننن نن ام نفال جمادا  نفنجتما  نفنبتظحننظنف ة نفنجق    نصاارم نفنج ا دبنن2020ففجمأتناتلاا  فنضنفنتلج
ناسنخشلنتتوصذنف   ف فتنفنجانا : ذنين نفنظنف ةنا د ب ل فكندا  نفنظةأفتنف يف   ن بن

فنحاا اتناسنقحلنفنظةأفتنف يف   نفنضننيخالاسنخشلنإن2020 صاااااااأناتا فتنفنظةأفتنف يف   نن امن -

 بامنف  اانفتنف نكج   بنب ااااااا،لنلااااااال ح ن فنم تعط نبمؤلااااااا فتنوااسنفأليف نفنضناباااااااجظتنفألهأف ن

 ف  ج فتااا ن فنح فاجن فنم ا  إ.

تأقصانفنحاا اتنفنمأخن نفنضن بامنف  اانفتنف نكج   بن ا ف  جلان ف  ف نفنج أيشتنفنصلانبانجتبااااااااااااااصان -

 .ا د نفنظنف ةا  ناإنفنظةأفتنف يف   ن بن فنج 

فنذحنفلاااااجملنفنضنفنم جظ اتنفنجانام:ندنم نفنظن   نن2020ن اانفتنفنظنف ةنن امصااااااارمناباااااظيةنتق   نإ -

  نخأااتلا نإةصااااااا ااتنفنمظف ينفنع اااااا    نا هانف  ااااااج فتااب نالاالانفن  اباااااا  ااااااأةنفنظنف ةن تطظ ها نإط

ةبااا ناااالتنفملن ن  ط ننف  اانفتناصاااتومن نتمظ نلا نفن ااا دا مظفن  ن اصاااايها،نلانفنجتبامب نفن

  ةأفتلانف يف    ن فنجطن اتنفنمبجقحنا .

  ف نفنج أيشتننن صاااظلنفنضنفنج ذي نفن ف   ن إنا د نفنظنف ةف ضنفنجق   نفنضنفنظةأفتنف يف   ن بن -

نضنفنمظف ق نفنمحأ ا ن فنبااااااااااااااص نفنشنا ن  قامنننج ذي نفن ف   ناسنقحلنهذهنفنظةأفت نتملصأفمننن صااااااااااااااظلنف

 ب   ف فتنففجمايهنةب نفنقتظفتنفن  ما .

 فجماينفنجق   نفنبتظحناسنقحلننات نفنجقطاطن فنجتبصان فنمجاب  ن بنفنظنف ة.إن -

 فجماينفنجق   ناسنقحلنا انبن ن  نفنجتما نفال جمادا .إصأف نق ف ن  مبنب  -

 ق فصناأاا نن اياتنفنت  .ن بخنفنجق   نفنضن  -

نكا  نفنمظةوصسنفح نفنح  أنف نكج   بنمن ااااااااانإ نفنجق   نفنضنفنمبااااااااجظتنفنأفخنبنننظنف ةناسنخشلن  اااااااا ن -

فن  ااااااامب ن فنمباااااااجظتنفنقا  بناسنخشلن  ااااااا ةنفح نفنمظقإنف نكج   بنننظنف ةن إ  اااااااان ننكا  نفنالاتن

نفن   ، ناسناؤ باتنة،ظاا ن رص نة،ظاا .
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 نشأة وزارة التنمية االجتماعية وتطورها
 

التي انعكست على موقفها من  بظروف المجتمع األردني وبعده بل تأسيسها وفي أثنائهالوزارة قتأثرت        

 تي:في اآل كما يتضح الذي يشكل ميداا ممارستها العملية العمل االجتماعي

 1912)الجمعيات الخيرية التي تشكلت في الفترة  من خالل جتماعي في األردا تطوعيا  بدأ العمل اإل-

 جتماعي(.جتماعي)التكافل اإلإ هاربموجب قانوا الجمعيات العثماني؛ ألسباب ظاه (1935

 سجلت العديد من الماضيالعقد الثاني من عشرينيات القرا  بدايةفي  األردنية بعد تأسيس الدولة ،

 لدى رئاسة الوزراء. 1936الجمعيات الخيرية بموجب قانوا الجمعيات األردني لعام 

 جتماعية في وزارة الداخلية عام إدارة خاصة للششوا اإل تئ، أنش1946ستقالله عام إل بعد نيل األردا 

 .السلبية لظاهرة الهجرة الداخلية، وآثارها للتصدي  1948

  ئرة من وزارة الداخلية إلى وزارة الصحة، ورفعت إلى دا جتماعية نقلت إدارة الششوا اإل 1951عام

الحد من هجرة المواطنين من الريف إلى  :ية، وتمثل دورها فيجتماععرفت آنذاك بدائرة الششوا اإل

 المدا، رعاية األحداث الجانحين، وتقديم المساعدات للفقراء.

 ونصت المادة الثالثة  ،1956لسنة  14جتماعية والعمل رقم صدر قانوا وزارة الششوا اإل 1956 عام

 جتماعي الشامل والكفاية اإلنتاجية،ضماا اإل" توفير ال: جتماعية والعملوزارة الششوا اإل منه على غاية

 .جتماعية لجميع المواطنين في جميع مراحل العمر، وتنظيم استثمارهم"وتنسيق الخدمات اإل

  تطبق قانونها من خالل دوائرها التنظيمية التالية:ل جتماعية والعمكانت وزارة الششوا اإل 1956عام 

، جتماعي األهلي ورعاية األسرةديم المساعدات وتنظيم النشاط اإلقتلتنفيذ مهمة  جتماعيةدائرة الرعاية اإل

 نهوض المجتمعات المحلية.لتنفيذ مهمة  الح الريفيصدائرة اإل، ودائرة العمل، دائرة اإلنشاء التعاوني

  جتماعية والعمل تضم األقسام جتماعية في وزارة الششوا اإلأصبحت دائرة الرعاية اإل 1963عام

 السلوك ورعاية األحداث، ششوا التأهيل، النشاط األهلي والتمويل، واإلغاثة. التالية: مراقبة

  ثر صدور نظامه أعلى  االجتماعيةجتماعية والعمل معهد الخدمة ألحق وزارة الششوا اإل 1965عام

 .1965لسنة  138رقم 

  ار بموجب حملة محو األمية وتعليم الكب مهمة جتماعية والعملوزارة الششوا اإل أوكلت 1965عام

 .1965لسنة  120نظامها رقم 

  صدر قانوا  (1968) ، وفي عام(33)جتماعية رقم صدر قانوا الجمعيات والهيئات اإل 1966عام

 . (24 ) األحداث رقم

  للتغيير  جتماعية والعمللوزارة الششوا اإل اإلطار المشسسيتعرض 1997 – 1970عام خالل الفترة

 (.1997لسنة  21، 1991لسنة  24، 1980لسنة  36، 1970نة لس 70بموجب النظم  وات األرقام )
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  وفي عام  جتماعية والعمل،جتماعية والعمل إلى التنمية اإلتغير اسم الوزارة من الششوا اإل 1975عام

 جتماعية.حت الوزارة تعرف باسم التنمية اإلجتماعية عن العمل، وأصبنفصلت التنمية اإلإ 1979

  أسفرت عن شكل جديد لبنيتها  ؛تهاإعادة هيكلعلى  جتماعيةرة التنمية اإلوزا عملت 16/4/2003بتاريخ

جتماعي، مديرية تنمية المجتمع، مديرية لتالية: مديرية األسرة واألمن اإلمشلف من الوحدات اإلدارية اال

قابة مديرية الششوا اإلدارية والمالية، وحدة الر تصال والعالقات العامة،إلالتخطيط والتقويم، مديرية ا

 اإلدارية والمالية والفنية، وحدة المشاريع السكنية للفقراء.

  أسفرت عن إحدى  ؛تهاجتماعية مرة أخرى إلى إعادة هيكلوزارة التنمية اإل قامت 6/11/2005بتاريخ

الطفولة والمرأة ومديرية و( مديرية مركزية هي: مديرية تنمية المجتمع، مديرية األسرة 11عشر)

تصال والتوعية المجتمعية، مديرية التعاوا الدولي، مديرية الدراسات والتخطيط، إلديرية االرقابة، م

مديرية األبنية والخدمات، مديرية ششوا المعوقين، مديرية الديواا، مديرية تنمية الموارد البشرية، 

 ومديرية تنمية الموارد المالية.

  ة مشروع جديد لهيكلتها، نفذته بالتعاوا أعدت وزارة التنمية االجتماعي 2006في النصف الثاني من عام

جتماعية، يتألف وع، أصبح تنظيم وزارة التنمية اإلوبموجب هذا المشر مع وزارة إصالح القطاع العام

: الديواا، األسرة والحماية، ششوا التاليةمن عدة وحدات إدارية، أبرزها المديريات المركزية، 

جتماعية، االجتماعي، الجمعيات والهيئات اإلر والتكافل األشخا  المعوقين، تعزيز اإلنتاجية، الفق

التثقيف والتوعية المجتمعية، تنمية وإدارة الموارد البشرية، الششوا اإلدارية، الششوا المالية، األبنية 

 .والمساكن، التخطيط والتطوير المشسسي، والدراسات والمعلومات

  وتعديالته، والذي تضمن تأسيس سجل  2008( لسنة 51) رقم قانوا الجمعيات إصدار 2008عام

 وطني موحد لتسجيل الجمعيات وإنشاء صندوق لدعم الجمعيات.

  تاريخ لذي  21/6/2010ب ية ا ها التنظيم هام وحدات ها التنظيمي وم عملت الوزارة على مراجعة هيكل

ة وإالعالم، العامتكوا من المديريات والوحدات اإلدارية التالية: وحدة الرقابة الداخلية، وحدة العالقات 

حدة الشؤؤشوا القانونية، مديرية األسؤؤرة والطفولة، مديرية سؤؤتراتيجية، ومديرية السؤؤياسؤؤات واإلدارة اإل

نتاجية والحد من الفقر، تعزيز اإل، مديرية  وي اإلعاقةجتماعي، مديرية شؤؤؤؤشوا األشؤؤؤؤخا  الدفاع اإل

مظف ينفنع ااااااااا    نفنمؤ اااااااااباااااااااب ناأي   نفننمديرية الجمعيات، مديرية األبنية والمسؤؤؤؤاكن، مديرية التطوير

  جمادا نفنمصأف ن.ننن ينفنمانا  ن اأي  اتنفنجتما نف يف    ناأي   نفنمظفاأي   نفن ؤ  نف 

 ج أثنتأفطص نرص نفنبانع نن    ن فنذحنف2014(ننبت ن32 قمن)قا ظ نفألةأفثننإصأف ن2014فامن 

   ط نفألةأفث.فن أث ن ف ج أثنا اكمناقجص ننخةأفثن دذنينإيف ةنن
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 فنذحن صتتنن2015(ننبت ن117 جمادا ن قمن)جتبامنف يف حننظنف ةنفنجتما نف صأ ن بامنفنن2015فامن

(نوامنفنضنتكظ سنفنلا،لنفنجتبامبنننظنف ةناسنفنمأي  اتن فنظةأفتنف يف   نفنجانا :ناأي   ن الن3فنمايةن)

 جا ا ن فن أناسنفنوق  ن ناأي   نت    نف ااتفنام اات ناأي   نصتأ قنيفمنفنام اات ناأي   نفنام 

ناأي   نلؤ  نفأللقاصنذ حنف فاق  ن نفألةأفثن فألاسنفنماجم ب  ناأي    ن فن ماي   نفأل  ة اأي   

اأي   نفن ؤ  نفنقا ظ ا  ناأي   نفنباا اتن ف  ج فتاااات ناأي   نفألطتا ن فنمباكس ناأي   نفنجطظ  ن

   ناأي   نفنمظف ينفنع     ناأي   نفنمظف ينفنمانا  ناأي   نف تصال نفنمؤ بب ناأي   نفن ؤ  نف يف ن

  ةأةنفن قاب نفنأفخنا  ن ةأةنخأا نفناملظ  ن ةأةنا،ا   نفنجبظل ن اأي  اتنفنجتما نفال جمادا نفنمصأف .

 ج أفثن ن فنذحنت مسنإ2017(ننبت ن15 قمن)نقا ظ نفن ماي ناسنفن تفنفأل  حننإصأف ن2017فامن 

  نن صأن ا انا نةاالتنفن تف.اتبظا

 ( ن فنذحن كأنفنضن2017(ننبت ن)20إصأف نقا ظ نةقظقنفأللقاصنذ حنف فاق ن قمن)ن2017فامن

هما نياجنفأللقاصنذ حنف فاق ن بنااجم اتلمنفنطحا ا ناإنفنجظ مننن أناسنفنقأااتنفنمؤ با ن ن

 ف يظف ا .

 جمادا  ن تعباااااااااااااااطنف   ف فتنتقأيمنفنقأااتنف  بنفنج ظلنف نكج   بنتحتبنفنظنف ةننتلجنن2018فامن 

 خأااتلا.   إنابجظتنفن واوا ن بنتقأيمن

 (نخأااتنفنكج   ا .8نكج   بن) ضمسنخط نفنج ظلنفنفنظنف ةطنقتن ن2019فامن 

 نا ندظ   ان فنجبن د تنتمنففأفين تتوصذنخط ن اه   نإ اااجم ف   ن فمالنفنظنف ةنننج االناإن  2020فامن

اسنفنمظةوصسن عماني ااااااااااامسنتقأيمنفنقأااتنفن  ابااااااااااا ننملنفنظةأفتنفنجتبما نبان أنفألي ض نفيفافنضنإ

لاااأن ق فمن فنمج ااا  ةني ن فن فاي ن إيصاااالنفنمباااافأفتننخ ااا نفأل خاصااا نخأااتنفنوئاتنفنم جا  ننن ما

ناسن ا   ندظ   ا.

ن

ن
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 جتماعيةستراتيجي لوزارة التنمية االالاإلطار ا
 

 

 الرؤيـــــة:
 

ن. جمادا ةنفأل  ةني قانفن أفن نف اسن ابجق نفمايص ةنيففم ننماجمإنآنف ةناجم ن
ن

 الرسالــــة:
 

نماجمإ ناسنخشلن  منفنباا اتنف  جمادا ن جمافبنفنجتمظح ن ت بصسن ظدا نةااةن   فينفف  تقا نبان ملنف 
دا نفنمجمص ة ن ت    نفن  فكاتن جماتنف ط نفنج    ا نفنمجكاان ن تظةافنفنم نظااتن فنم    ننجظ ص نفنقأاا فأل

نفنجتما ن نفمنا  نت  ن ن اؤهن  ناجقصص  نب     ن دظفي  ناجطظ ة ناؤ با  نطتا  نفنض نفنقا م  ن فنأ نا  فنم نا 
نفنمبجأفا .

 

 القيم المؤسسية:
 

 .فنجمص ن ف طأفع -1
 .فن واوا ن فنمبا ن  -2
 .فن ملنط  حنفنو  ا -3
 فنج ا دا . -4
نفن أفن ن تكا ؤنفنو ص. -5

ن
ن

 

 سترتيجية والقطاعية والوطنية التي تساهم الوزارة في تحقيقها:هداف اإلاأل
 

 األهداف الوطنية
والقطاع  جتماعيةجية الخاصؤؤؤؤؤؤة بالمجتمع والخدمات اإلسؤؤؤؤؤؤتراتيإلاألولويات ا 2025حددت رؤية األردا        

كل عام قة ال، حيث الحكومي بشؤؤؤؤؤؤ بأعمالسؤؤؤؤؤؤتراتيجية إ( أولوية 14رؤية )حددت وثي لتنمية وزارة ا مرتبطة 

 ولويات:األ هذه وتشمل، وللوزارة دور في تحقيقها مع الشركاء جتماعيةاإل

 .تطوير الخدمات الحكومية .1

 .تشجيع العمل التطوعي .2

 .ستهداف موحدة تساعد في تخفيض نسب الفقرإبناء وتطوير أنظمة  .3

 .حترام للفئات المستضعفة والمهمشةتعزيز اإل .4

 .جميع أنشطة المجتمععاقة ليشاركوا في شخا   وي اإلألدعم ا .5

 .عاقةإلشخا   وي األل توفير الحماية القانونية .6

 .عاقةشخا   وي اإلألجتماعية لنتفاع والتمكين والحماية اإلتوسيع اإل .7

 .زيادة مشاركة المرأة في جميع جوانب المجتمع .8

 .هتمام بكبار السناإل .9

 .مومةبوة واألسر من خالل تعزيز األألا تحسين دور .10

 .جتماعية والمسشولية المجتمعيةإللحماية اتعزير ا .11

 .تاحة الحصول على السكن الالئق للفقراءإتحسين و .12
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 .تعزيز التنمية المحلية .13

إيجاد فر  عمل  يضؤؤؤؤمن نتاجية والتدريب والتأهيل بماإلسؤؤؤؤتفادة من مخرجات برامز تعزيز اتعظيم اإل .14

 .حتياجات السوق للفقراء والمعرضين للفقرإتتوافق مع 

 األهداف القطاعية

كما وردت في البرنامز التنفيذي التنموي جتماعية الخاصة بالمجتمع والحماية اإل هداف القطاعيةألاشملت       

 رئيسية وعشرة أهداف فرعية :، ثالثة أهداف 2021والمحدث لغاية عام ( 2019 –2016)

  الرئيسيةاألهداف 

 ياتهم وحدوث التغييرات الهيكلية في خطار التي قد تواجههم خالل دورة حألسرهم من اأفراد وألحماية ا

 .مجتمعاتهم المحلية

 جتماعيةبين الجهات المعنية بالحماية اإل النهوض بمستوى التعاوا والتنسيق ما. 

 جتماعيةوالتطوعي على تولي مسشولياتها اإلوالخا   هليألتحفيز المشسسات والشركات والقطاع ا. 

 

 األهداف الفرعية

 :هداف الفرعية التالية ألاالقطاعية  فهداويتفرع عن هذه األ     

 جتماعية ومأسسة خدماتها على المستوى الوطنيتكامل سياسات الحماية اإل. 

 .تعزيز وتمكين األسرة لإلطالع بأدوارها 

 جتماعية وبالجودة العالية.توفير خدمات الحماية اإل 

 .تأهيل ودمز األحداث 

 .الحد من ظاهرة التسول 

 ألشخا   وي اإلعاقة.توفير الخدمات النوعية ل 

 .توفير الرعاية اإليوائية لكبار السن 

 .توفير خدمات الرعاية البديلة 

 جتماعي بكافة مستوياته.مهننة العمل اإل 

 .مأسسة المسشولية المجتمعية 

ز جتماعية كنه( إلى توسيع نطاق الحماية اإل2020-2019وأشارت وثيقة أولويات عمل الحكومة للعامين )       

  جتماعي.دولة التكافل اإللتعزيز 

( أهداف قطاعية أخرى  ات 2025 -2019كما تضمنت الخطة اإلستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية )      

 صلة بطبيعة عمل الوزارة، تمثلت في األهداف القطاعية التالية:

جتماعية رعاية اإلالصحة والتقدم الحكومة خدمات أساسية شاملة وعالية الجودة بما في  لك التعليم و .1

 .لألفراد المحتاجين ضمن أسرهم ومجتمعاتهم

 .جتماعية كفشةإبرامز رعاية وحماية تنفيذ  .2

 جتماعي في األردا.مهننة العمل اإل .3

الخطة اإلستراتيجية لبدائل دور اإليواء للمراكز الحكومية والخاصة المتخصصة لألشخا   وي وحددت        

يجاد بيئة أفضؤؤؤل تتسؤؤؤم بالشؤؤؤمول وسؤؤؤهولة الوصؤؤؤول من خالل إنهاء وتحويل ، هدف وطني متمثل في: إاإلعاقة

المنظومة اإليوائية لألشؤؤؤؤؤؤخا   وي اإلعاقة في األردا وضؤؤؤؤؤؤماا وجود الخدمات واألنظمة التي تمكنهم من 
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العيش ضؤؤمن أسؤؤر أو أماكن  ات طابع أسؤؤري أو بدائل عيش مسؤؤتقلة تحترم حقوقهم وتلبي احتياجاتهم وتضؤؤمن 

 .المجتمع وتعزز من مشاركتهم في شتى مناحي الحياة إلى أقصى حد ممكن دمجهم في

 األهداف اإلستراتيجية
التنمية  وزارة قامتالتزامات األردا الدولية والتوجهات والرؤى الوطنية واألهداف القطاعية  على بناء         

اإلسؤؤؤتراتيجية السؤؤؤتة  األهداف ديدبتح وقامتجميع هذه التوجهات  بمراجعة شؤؤؤركائها مع وبالتشؤؤؤاوراالجتماعية 

 :(2021 – 2017ضمن إستراتيجيتها لألعوام ) التالية

  لوزارة ويصؤؤب محورا  هاما  في أعمال ايشؤؤكل هذا الهدف  االجتماعية:تطوير الســياســال والتشــري ال

في الوصؤؤؤول لمجتمع آمن مسؤؤؤتقر من خالل توفير أطر تشؤؤؤريعية وتنظيمية مباشؤؤؤرة في تحقيق رؤيتها 

جتماعية بما في  لك تحقيق المسؤؤاواة والعدالة بين تكاملة تسؤؤهم في تحقيق العدالة اإلسؤؤات حديثة وموسؤؤيا

الجنسين، مع التركيز على ضماا توفر األطر القانونية التي تعمل على تمكين الفئات المستهدفة كالمرأة 

 والشباب و وي اإلعاقة والحفاظ على حقوقهم.

  الغاية للمسؤؤؤؤؤاهمة في تحقيق الهدف  جاء هذا وتجذير ثقافة التميز: للوزارةت زيز القدرة المؤســــــــســــــــية

السعي الدائم نحو التميز، من خالل تعزيز اإلدارة الحكومية وتحسين مستوى الخدمات الرامية لالوطنية 

جتماعي في األداء ودمز النوع اإل التركيز على التطوير المشسؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤي للوزارة، وتحسؤؤؤؤؤؤين خدماتها،و

سؤؤتفادة المثلى من الشؤؤراكات، ضؤؤمن تطبيق العاملين، واإلالعامالت و ورفع قدرات المشسؤؤسؤؤي للوزارة،

 .متكامل وشامل لنمو ج التميز

 يشؤؤؤؤؤؤكل هذا الهدف أهمية كبرى من حيث  :وجودتها رتقاء بنوعيتهاال االجتماعية وا تطوير الخدمال

انية المناسؤؤؤبة لتقديم المكوتحسؤؤؤين البيئة  رتقاء بمسؤؤؤتوياتهاجتماعية متميزة، واإلاضؤؤؤماا توفير خدمات 

زارة المتنوعة بتعزيز الحماية ، بحيث تساهم خدمات الوجتماعيالمراعية للنوع اإل جتماعيةالخدمات اإل

 جتماعية.اإل

 :توعية بأهميته وضؤؤؤرورة جتماعي والتطوعي واليشؤؤؤكل تنظيم العمل اإل تنظيم ال مل التطوعي وتف يله

في مختلف المجاالت وتجذير  عداد المتطوعات والمتطوعينرتقاء فيه، وزيادة فئات وأتوسؤؤؤؤؤؤيعه واإل

فة التطوع في المجتمع هدفا  من أهداف الوزارة بحيث يسؤؤؤؤؤؤهم العمل التطوعي مسؤؤؤؤؤؤ قا تقبال  في دعم ث

 جتماعية الوطنية واستدامتها.منظومة الحماية اإل

 :سؤؤؤاهمة في تمكين جاء هذا الهدف للم المســـــاهمة في تمليج المجتم ال المحلية والفلال المســـــتهدفة

ستقرارا  وتعزيز تماسكها ومرونتها وتطويرها بشكل مستدام مع عات المحلية وجعلها أكثر أمنا  وإالمجتم

وزيادة األمن السؤؤكني للفقراء، وحماية األسؤؤرة عاقة األشؤؤخا   وي اإلالتركيز على المرأة والشؤؤباب و

 قيق رؤية الوزارة.ساسي يعد هدفا  هاما  تحقيقه يسهم بشكل مباشر في تحبشكل أ

 جاء هذا  :جتماعيت اون والتنســـيي في مجال ال مل اإلتطوير وبناء الشـــرا ال ومأســـســـتها وت زيز ال

ي  لك الشؤؤؤؤؤؤراكات الخاصؤؤؤؤؤؤة بالنوع التوجهات الوطنية نحو تعزيز التشؤؤؤؤؤؤاركية بما فالهدف متوافقا  مع 

ة في مجال الخدمات والحماية عيجتماعي وتكامل الجهود في سؤؤؤؤؤؤبيل تحقيق األهداف الوطنية والقطااإل

 جتماعية.اإل
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 المهام الرئيسية:
نننننننن
ىتظ ص نفن اااما ن:ن( نهب1956نبااات نن14دمان  يتن بنفنمايةنفن ان  ناسنقا ظ نتأ اااابااالا) قمنف ةننراي نفنظنننننن

فن م ننفال جمافبنفن اااااال ن فنكواي نف  جا ا  ن تتبااااصانفنقأااتنفال جمادا نناماإنفنمظفطتصسن بن ماإنا فةل

  تتبامنف ج ما همناظ ينإ جاجنفنأ ن ن هظنفن   ةنفآلياا ى.ةصثنتجم ظ نفنملامنفن  اب نننظنف ةنن بنفنملامنفنجانا :

 تتما نفنماجم اتنفنم نا ن فال جوايةناسنف ا،ا اتنفنمجاة ن بنفنماجمإ. -

اتنفنماجمإناسنفنقأااتنتتبامنفن ملنفال جمافبنفنجطظفبن تو صلني  نفنم ااااااااااااااا د نفألهنا ننجنحا نالةجاا  -

 فال جمادا .

فنم ا ب نفنضنتما ااااينفأل اااا ة ن ةمايجلاناسنفنجصااااأعن فنجوكين تظ ص نفنقأااتنفنمؤ اااابااااا نننم جا صسناسن -

    فيها.

 فنمباهم نبان أناسن خطا نفنا  م ن فال   ف ن ا انا نفنم ،شتنفال جمادا نفنتا م نفتلا. -

 جا صسنطلأ نياالمن بنفنماجمإ.نتظ ص نفنقأااتنفال جمادا نفن      نننم  -

 فنمباهم ن بنتمظ لنفنم ا  إنفنجتمظ  . -
ن

 :دوريج رئيسيج، همالها  فإنى مهام الوزارة المشار اليه اعالة، بناء علو 

فنمجم لن بنتقأيمنخأااتنفن فاي ننخ  فينفنمبااج اا وصسن فنوئاتنفنمل اام  نا ل:نفأليجام ننالدور الرعائي: •

 دعا نفنبس نفنتبا نفنم توات ن ض ايانفالتاا نبانع  .نفألةأفث ننذ حنف فاق  ن

فنمجم لن بنفنمبااااااااااااهم نطج    نإ جا ا نفأل  فين   ااااااااااا همن ااجم اتلمنفنم نا ن فن أناسننالدور التنموي: •

فنوق ناسنخشلنتباااااااصلنفنام ااتن تم،صتلان تقأيمنا ااااااا  إنفنق  ضنف  جا ا ن عتا ن صاااااااا  ن لاااااا ف ن

 اتنفال جمادا ن تطظ  ها.نفنمباكسن ا ف   نفنج    

ن
ن
ن



14 

 

 لكترونية المتاحةإل والخدمال المشتركة واالوزارة لخدمال الرئيسية التي تقدمها ا

 

 مديرية شؤون األشخاص ذوي االعاقة 

والتعليمات   2017قرار منح ترخيص مراكز التدخل المبكر/ بموجب نظام التدخل المبكر لعام  .1

 قتضاه مالصادرة ب

 بالمراكز اإليوائية الحكومية لألشخا   وي اإلعاقة صدار قرار إلحاقإ .2

  وي اإلعاقة  لألشخا  بالمراكز النهارية الحكوميةقرار إلحاق صدار إ .3

 إصدار قرار إلحاق في المراكز النهارية والمراكز اإليوائية في القطاع الخا  والتطوعي  .4

 ة تخفيض أسعار تذاكر السفر لألشخا   وي اإلعاقطلب الحصول على  .5

 عاقة تأمين صحي لألشخا   وي اإلطلب الحصول على  .6

 الحصول على التعليم والتدريب والتأهيل المهني لألشخا   وي اإلعاقة  .7

  طلب الحصول على إعفاء من رسوم تصريح العمل .8

  مديرية االسرة والحماية

 مشسسات الرعاية اإليوائية ترخيص  -1

 )متوفرة إلكترونيا( ترخيص دور الحضانات -2

 في دار الحضانة شريك انسحاب وخر/ دخول آنقل ملكية حضانة من شخص إلى  -3

 و توسعة مبنى حضانة قائمة           أنقل مبنى دار حضانة لمبنى جديد  -4

 بناء على رغبة المشسسين غالق دار حضانةإ -5

 تجديد تـرخيـص دور الحـضانـة -6

  ترخيص دار لرعاية كبار السن ايوائية -7

  ري لكبار السنترخيص نادي نها -8

 الحاق مسن بدور الرعاية اإليوائية لكبار السن -9

 ايوائية /تجديد ترخيص دار لرعاية كبار السن  -10

  تجديد ترخيص نادي نهاري للمسنين -11

  نقل او نقل ملكية او توسعة او اغالق  نادي نهاري للمسنين -12

  ةنقل او نقل ملكية او توسعة او اغالق  دار لرعاية المسنين ايوائي -13

 تقديم طلب االحتضاا -14

 قرار الموافقة على تقديم الرعاية األسرية البديلة لألطفال)التحضين(  -15

  الدمز االسري / الرعاية البديلة -16

  .خدمة توفير مسكن )شراء واستئجار( -17

  .خدمة مساعدة زواج )شراء اثاث( -18

 مبرمه مع الشركاء (تفاقيات الدراسة ودورات تدريب ) من خالل اإلستكمال خدمة دعم مالي إل -19

 .ستثنائية للخريجينقديم المساعدات المالية اإلخدمة ت -20
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 مديرية االحداث واالمج المجتم ي

  (دار األملهيل /  النساء ) أصالح والتالحاق طفل بوالدته في مراكز اإل .1

  الحصول على تصريح زيارة حدث لذويه في مراكز اإلصالح والتأهيل .2

  سرةترخيص دور حماية األ .3

 ستشارات القانونيةاإلتوكيل محامين وتوفير  .4

 مديرية ت زيز االنتاجية والحد مج الفقر

 وريادة الشباب  طلب الحصول على قرض مشروع أسر منتجة .1

 مشروع انتاجي تنموي )جمعية خيرية، مركز تنمية مجتمع محلي( إصدار قرار منحة  .2

  تنمية مجتمع محلي(كز مرإصدار قرار منحة صندوق ائتماا ) جمعية خيرية ،  .3

  إصدار قرار تسليم إدارة مركز تنمية المجتمع المحلي لجمعية خيرية .4

  سر الفقيرةعية لغايات منح التأمين الصحي لألاعداد الدراسة االجتما .5

 طلب الحصول على المساعدات والمكارم الملكية  .6

  مديرية الجمعيال

 اختياريا - حل الجمعية .1

 دينار 2000مالية للجمعيات التي تقل ميزانيتها عن مراجعة الحسابات ال .2

الدعم النقدي للجمعيات لتمكينها من تنفيذ البرامز والمشاريع المرتبطة –اعانات الجمعيات الخيرية  .3

 بتحقيق أهدافها وغاياتها 

 تمكين الجمعيات من إنشاء وفتح مركز أو مكتب خدمات .4

 أو أكثر–اندماج جمعيتين  .5

عفاء ضريبي لدى الجهات الرسمية األخرى على إعيات والهيئات المسجلة تسهيل حصول الجم .6

 )متوفرة إلكترونيا للجمعيات األجنبية( وجمركي

 )نقل ملكية وتسجيل(  –( ركاب أو أكثر 4حمولتها ) -متالك الجمعيات مركبةتسهيل إ .7

 ( ركاب أو أكثر للجمعيات4تسهيل تجديد رخصة مركبة حمولتها ) .8

 عفاء من رسوم المسقفاتلجمعيات على إتسهيل حصول ا .9

 تمكين الجمعيات والهيئات بالحصول على الموافقة لتنفيذ حملة لجمع التبرعات .10

 متالك الجمعيات قطع األراضي والعقاراتتسهيل تسجيل وإ .11

 ا إقامة للعاملين أو المتطوعين د تصريح عمل وإــدار أو تجديــصات على إـــول الجمعيــحص .12

 )دار وتجديد تصريح عمل للجمعيات األجنبية متوفرة إلكترونياصإ) األجانب

 ()متوفرة إلكترونيا للجمعيات األجنبية -تسهيل تمكين الجمعيات من فتح حساب بنكي .13

 تسهيل تمكين الجمعيات من تعديل أسماء المفوضين بالتوقيع على حسابها البنكي .14

 تسهيل تعديل األنظمة األساسية للجمعيات .15

 تقارير السنوية والخطة المستقبلية والموازنة التقديرية للجمعياتمراجعة ال .16

 دراسة ومراجعة وتعديل المشاريع والبرامز والنشاطات للجمعيات .17
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 صدار توصية حول واقع عمل الجمعية القانوني واإلداري والماليإ .18

  مديرية سجل الجمعيال

 ()متوفرة إلكترونيا تسجيل جمعية .1

 ()متوفرة إلكترونيا بيةفرع أجن /تسجيل جمعية .2

 تسجيل اتحاد  .3

  تحادانضمام جمعية لعضوية ا .4

  ندماج الجمعياتإ .5

  نقل تبعية جمعية .6

  ختياريحل الجمعية/ اإل .7

  تعديل النظام األساسي .8

 )متوفرة إلكترونيا(  صدار شهادة بدل فاقد / تالفإ .9

  جنبيالحصول على الموافقة على التمويل األ .10

 الجمعيال  مديرية صندوق دعم

  الدعم النقدي الجمعيات .1

  دعم مشاريع الجمعيات .2

  مديرية االبنية والمسا ج

 فقيرال لألسركن امس نة أو شراءطلب الموافقة على إدراجه على قوائم إنشاء وصيا .1

  قرار الموافقة على شراء مسكن ألسرة فقيرة .2

  طعة أرضتمتلك ق قرار الموافقة على إنشاء وصيانة مسكن ألسرة فقيرة .3

  طلب الموافقة على توصيل الكهرباء لألسر الفقيرة عن طريق فلس الريف .4

  وحدة خدمة الجمهور

  غاثة طارئةإالحصول على  .1

  ستثنائية مالية/عينيةإالحصول على مساعدة  .2

 ثناء قتراح//إ تقديم شكوى .3

  اإلرشاد والتوجيه .4

 خدمة ضماا حق الحصول على المعلومات  .5

   رد البشريةمديرية الموا

 تدريب طالب الجامعات  .1

 التطوع  .2
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 صائيات الموارد البشرية والهيكل التنظيمي:حإ

بمظ ااا نن اظةوااا ناظةفن(2684)ةظفنبنن2020 بنفنظنف ةنةجضن لاااايااا نفاااامننفنمظةوصسطنغناامظعنننننننننن
نجب:ىمنفنقأا نفنمأ ا  ناظنفصسنةب نفن با

( ن بنةصسندا نفأينفنمظةوصسناسن ئ ن%57ان بحجمن)(نا1531)أينفنمظةوصسناسن ئ نف  اثنااااااااااااااااااااااااااااااف -
ةباااا نن2020( ن فن اااا،لنفنجانبنيظضاااامنتظن إناظةوبنفنظنف ةنن امن%43(ناان بااااحجمن)1153نفنذدظ ن)
  جمافب:فنتظعنف 

ن
ن

ن ن  م لناظةوبنفنوئ نفن ا ا فنمظةوصساسن(ن%41)ناان بااااااااااااااحجمن(1096)نم لناظةوبنفنوئ نفأل نضين -
اسنفنمامظعنن(%ن38)ناان بحجمن(1012)ن بنةصسنيم لناظةوبنفنوئ نفن ان  ن(%21(ناان بحج )569)

 نفنكنبنننمظةوصس.
 ناااااا نفنما بجصاااااافن فأينةمن ني  ااااظةن%(1)ااااااااامناان بحجن(34ظ فهن)اااااا نفنأدجااافأينفنمظةوصسنةمن ني   -

 باااااحجمناان(ن19ةمن ني   نفنأطنظمنفن انبن)ناظةوبن بنةصسنطنغنفأين%(ن4اا باااااحجمن)ن(ناظةف120)
 ةمنا ني  ا نفناأطنظمنن%(34) ااان بااااااااااااااحجامن(ناظةف924ناظةفن ةمنا ني  ا نفنع،اانظ  ظسن)%(ن1)

ةمن نفنأطنظمنفنملتبن  حنغنناسن(ناظةوصس3اظةفنبا ضااا  نفنضن)%(ن22اان بااحجمن)(ن587فنمجظ ااطن)

57

43

حسب النوع اإلجتماعي2020التوزيع النسبي لموظفي وزارة التنمية اإلجتماعية لعام  

اإلناث

الذكور

1%5%1%

34%

22%
0%

11%

26%

عام التوزيع النسبي لموظفي وزارة التنمية اإلجتماعية ل
حسب المؤهل العلمي2020

الدكتوراه

الماجستير

الدبلوم العالي

البكالوريوس

الدبلوم المتوسط

الدبلوم المهني

التوجيهي

دون التوجيهي
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اان باااااااااحجمنن(ناظةف707 ي  نفنجظ صلبن)ن%(11اان باااااااااحجمن)ن(ناظةف290نةمن ني   نفنجظ صلبن)
 ةب نفنمؤهلنفن نمب:ن2020 ن فن ،لنفنجانبنيظضمنتظن إناظةوبنفنظنف ةنن امن(36%)

نن

(ناظةفن2352)(ناسنفنمظةوصسني منظ ن بنا د نفنظنف ةن %ن12)ن(ناظةفناان بااااااااااااحجم332)نتحصسن  نننننن

ن جماااداا  ا،اااتاا نتتمااا نف ن(ني منظ ن بناااأي  اااتنفنمصااأف ن فنظةااأفتنف يف  اا نفنجاااب اا ننلااا%88)اااان بااااااااااااااحجاا ن

 فنم فك نفنتلا   . ناؤ باتنفن فاي نف يظف ا ن نن ا،ات نفنقأا نفال جمادا ن ا فك نتتما نفنماجمإنفنم نب

ةصثني اااااااااااامن ن2020ةجضن لاي نفامنن تجظنعنفنظةأفتنفنجتباما نف يف   نننظنف ةنةباااااااااااا ن فق لانفنلا،نبنننننن

ا،ج ن نفألاصسنفن امنن ا،ج ن،ج نفنظن  انبمان بنذنين بنا د نفنظنف ةناأي   ن  ةأة(ن22)ها،نلانفنجتبامبن

اااأي  اا نتتمااا ن(ن41)ن(ن ةااأةنإيف  اا ناصااأف ااا ناظنفاا نفنضنفنت ظنفنجااانب:251) اصسنفااامن ااااااااااااااااالنفنام اااات ن 

لنااااأف ناسنقحاااااتن(34)اناااااا د ننجتما نفنماجمإنفنم نبناتل(ن62 ن) جمادا ا،ج نننجتما نف (نن34 ن)ن جمادا إ

تواوااتنت ا  ناظق مناإنقص   نبمظ  نإاتنفناااااااافنام صناسنقحلأف ناااااايا د نن(28)نبااا فنعاقنب ،لناعال فنظنف ةن

(نا د نننقأااتنفنتلا   ن)فنمتا فتن23يظف ب( ن)ك نن فاي ن تاهصلنفأللااااااااااااقاصنذ حنف فاقمن)إ(نا ف5فنظنف ة ن)

ا  سفنقاص  ننةجاا اتننجأهصلنفنملتبننذ حنف نا د  س ا فك نفنج عا نفنقاص ( ن ا ا افاقنج قاصنف نا دا ا ا ا ا ا ا ا اتنا

(نن5 ن)فنم جا صسننن ماي ن فن فاي اؤ باتنن فاي نفألطوالن(ن5 ن) ن تأهصلنفنمجبظنصساااان فاين سا د ن ة نااااااافنمع،

 نتاا نبانع ااااا ن ماي نضااااا ايانف نيف  ن ااااات ن18يف ف نن ماي نفنم  ةنفنم تو ن ظقنةأفث ني  ننج عا ن تأهصلنفأل

 جمادا ن بن با فتنفألةأفثنا،ات نننقأا نف ن(10)ن  جمادا ن بنإيف ةنةماي نفأل  ةننقأا نف ن ا،ج(ن19)

ننم فقحبن نظكنا،جعامنن(14 ن ) جمادا ن بنا فك نف صشحن فنجأهصلا،جعامنننقأا نف ن(17 ن) بنفنم فك نفألاتا 

ن.ةأفثل ط نفألنيف ةن بنإن(نا،ات نننقأا نفال جمادا ن/10 ن)ن بنا اكمنفألةأفث

ن

ن

ن
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الوزير

 

ا مي  العام

اإلداري  والر اب  التد ي   سم

وح ة الر ابة ال ا لية

الر اب  ال ني   سم  سم التد ي  والر اب  المالي 

م يرية ال ؤو  ال انونية

  سم متابع  ال  ايا

والمسا د  ال انوني 

 سم ا ت ا يا  والع ود

  سم ا ست ارا  ال انوني 

والت ريعا 

 سم السياسا  ا جتما ي 

 سم التعاون الدولي

والتموي  الم اري  دار   سم 

م يرية سجل الجمعيا 

ال يد واإل هار وال  

الدراسا  والتطوير

التنمية والرعاية ل ؤو  العام ا مي  مساع  مساع  ا مي  العام ل ؤو  اإل ارة والت وير

و د   دم  الجمهور
مديري  تع ي  اإلنتاجي  وال د

من ال  ر

مديري  ا سر  وال ماي 

مديري  ا  داث وا من 

المجتمعي

مديري    ون ا   ا  ذو  
و د  مكا    التسو اإل ا  

 سم  بط المتسولين

المتابع  والت ييم ال ني  سم

 سم المراك  والم سسا 

 سم  ماي    ايا ا تجار بالب ر

ال ماي  من العن  ا سر   سم

 سم مكا     مال  ا ط ا 

 سم دور التربي  ولت  ي 

 سم دور الر اي  وال ماي 

 سم ال  انا 

 سم كبار السن

 سم الر اي  ال    

الم لي  سم  نادي  ا  تمان

الجمعيا  سجل مي  عام 

 ندو  د م الجمعيا 

مديري  ا بني  والمساكن

 سم ا بني 

 سم ال يان 

 سم ا را ي وا ستم  

مديري  التطوير الم سسي  سم الد م ال ني وال بكا 

 سم  دار  وت سين ال دما 

مديري  الموارد الب ري 

 سم  دار  الموارد الب ري 

الب ري  الموارد تنمي   سم

الب ري  الموارد ت طيط  سم

مديري  ا ت ا 

 سم اإل  م

 سم الع  ا  العام 

مديري  الجميعا 

 سم الجمعيا  الم لي 

 سم الجمعيا  ا جنبي 

 سم التد ي  المالي للجمعيا 

مديري  ال  ون اإلداري 

 سم ال رك 

اللوا م واإلمداد  سم

 سم ال دما  المساند 

 سم الديوان

مديري  الموارد المالي 

 سم التد ي  المالي

الروات   سم

 سم ال ر  المالي

 سم ا مانا 

 سم الم اسب 

تاري    ر تعدي  

          

(الوزير)مجل  سجل الجمعيا  

 سم النو  ا جتما ي

م يرية  ن و   عم الجمعيا 

ا ت ا  و دار  الم اري 

متابع  ا ن م  ا ساسي است مار  موا  ال ندو 

 سم المس ولي  المجتمعي 

 سم اإلر اد والتوجي 

 سم اإل ا  

وح ة ب ا ل اإليوا  ل   ا   و  اإلعا ة

ال ي ل التنظيمي لوزارة التنمية ا جتماعية

 سم التموي  ا جنبي

 سم   و  اإلنسان

 سم المتابع  والت ييم

 سم ت ييم  دا  الجمعيا 

 سم تدري  وتطوير الجمعيا 

المي ا / م يريا  التنمية ا جتماعية

.مكت  الو ير  ويرتبط ب   سم ال  ون البرلماني 

.مكت  ا مين

.مكت   مين  ام السج 

ن
ن
ن
ن
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 موازنة ومصادر التمويل 

 المبلغ بالدينار األردني مصدر التمويل المشروع
 23.264.000 الخزينة . 2020الموازنة ال امة/ 

قدرة األنظمة الوطنية بروتوكول ت زيز وبناء 
 جتماعيةللحماية اإل

 مم المتحدة للطفولةمنظمة األ
 )اليونيسف(

دينار لمدة ثالث  10.726.572
 سنوال

(2018-2020) 
المفوضية السامية لشؤون  الالجليج السورييج وال راقييج مشروع دعم

 الالجليج
 دينار 272,550

ن

نن2020ن جمادا نن امفنجتما نف    ظضاااااامنفن اااااا،لنفنجانبنفنمقصااااااصاااااااتنفنمانا ننح فاجن ا ااااااا  إن نف ة            
ناي نتمظ نلا.اظنف نةب ناص

 
 

 أصحاب ال القة وطبي ة ال القة مع كل منهم

 طبي ة ال القة الجهة
 . شركاء في تقديم الخدمال الرئيسة والمساندة وتبادل البيانال المؤسسال الحلومية. 

منظمـــــال المجتمع المـــــدني المحليـــــة هيلـــــال و 
 والدولة. 

بي ة عمل ســـــــتراتيجية في تنفيذ المهام الرئيســـــــة المت لقة بطإشـــــــرا ة 
 .الوزارة

شـــرا ة على مســـتود توريد الخدمال والســـلع ورفد الخبرال والتكنولوجيا  مؤسسال القطاع الخاص. 
 الحديثة.

ن

 

 

23,264,000

10,726,572

272,550

الم   ا  المالية لبرامج وم اريع وزارة التنمية اإلجتماعية لعام 

موزعة حسب م ا ر تمويل ا2020

ال  ين 

(اليونيس )من م  ا مم المت د  للط ول  

الم و ي  السامي  ل  ون ال ج ين
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 أهم الشرا ال المحلية والدولية: 

سال المجتمع توضح قائمة المت امليج أدناة مع الوزارة على أساس الجهال المانحة والمؤسسال الحلومية ومؤس      
 دني والمؤسسال غير الحلومية:الم

 لتسلسلا الجهة لتسلسلا الجهة

  .1 هاشميالديواا الملكي ال  .29 دائرة الجمارك

  .2 الوزراءرئاسة   .30 المجلس القضائي

  .3 عيااألالنواب وا مجلس  .31 وزارة التعليم العالي 

  .4 ديواا الرأي والتشريع  .32 ديواا الخدمة المدنية

  .5 ديواا المحاسبة  .33 معهد اإلدارة العامة

  .6 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد  .34 مشسسة نهر االردا

  .7 وزارة المالية   .35 يتامألماا لمستقبل ااألصندوق 

  .8 والتعاوا الدولي   التخطيط ةوزار  .36 تكية أم عليجمعية 

  .9  ةحصاءات العامإلا ةدائر  .37 مركز العدل للمساعدة القانونية 

  .10 العمل ةوزار  .38 حاد المرأة األردنيإت

  .11 ةالوطني ةصندوق المعون  .39 م للجمعيات الخيريةتحاد العاإلا

  .12 وزارة الداخلية  .40 األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(  منظمة

  .13 من العاماألمديرية   .41 الهيئة الخيرية الهاشمية

  .14 وزارة العدل  .42 مشسسة إنقا  الطفل

  .15 والتعليم وزارة التربية  .43 مشسسات المجتمع المدني

  .16 سكااواإل شغال العامةوزارة األ  .USAID   44ة لدوليمريكية للتنمية االوكالة األ

  .17 وزارة الصحة  .EU 45وروبي تحاد األاال

  .18 اإلقتصاد الرقمي والريادةوزارة   .46 عالم المحليةإلوسائل ا

مم المتحدة لششوا المفوضية السامية لأل

 UNHCRالالجئين 

 المركز الوطني للمعلومات  .47
19.  

  .20 سرةاألجلس الوطني لششوا الم  .UNWOMN 48ة أمم المتحدة للمرألمنظمه ا

  .21 نسااإلالوطني لحقوق ا المركز  .49 شركات القطاع الخا  
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 جهة جائحة كوروناجتماعية في مواأبرز جهود الوزارة وفريق الحماية اال

 اه   ند ص هاناسنفنظنف فتن فنمؤ ااااباااااتنفنضنإفأفين تتوصذنخط نن اهأةفمنتن نف ةنفنجتما نفال جمادا نننننننن
 ةأثتنتأفدااتننفنجب  ا   ندظ   ا ثا  ناسن  لنتقطبندظ   اننج االناإن نا ننف ااااااااااااااجم ف   ن فمالنفنظنف ة

اباااااجظتنن  إإنضننف جمادا ن آثا ن ااااانحا ن ث تنب ااااا،لن ااااانحبنفنضنفنو ين فأل ااااا ةن فنماجمإ ن هأ تنهذهنفنقط ن
نب،ا  ناتاطانفنممنك  نف يظف ا نفن فاي ن ي  ناتنفنجاب  ننلافنظنف ةن  ةأفتلانف يف   ن فنمؤ ااابااان اه    ننف اااج أفي

بمان بنذنينفنوئاتنفنم جا  ننن ماي ننفأل ااااا ااااا نفن  اباااا نننوئاتنفنمبااااجلأ   ن ااااما نف ااااجم ف   نتقأيمنفنقأاات
نفن  اب نفنجانا :نهذهنفنقط ناسنفنم ا  ن فن فاي  ن ف طنقت

 

 فنضنفنمبااااااااااااجظ اتنف يف   ن بنفنظنف ةن فنذحني تضن ن ذنيناسنخشلن   انا اااااااااااا،لنفنضنا ظ نفنقااية -1
اأي   نن41ب يف ةنفألنا نب ااااااااااااا،لنا د حن ف لااااااااااااا ف نفنضنفنو قنفنو دا ن يف ةنفألنا ن فنمظنف نفنضن

ن.اصأف ا ناتج  ةن بناقجنفناتاطانفنممنك 
ن. ن ذنينن ما نإيفا نفملنفنظةأفتنف يف   ن بنتقأيمنفنقأااتفنظةأفتنف يف   نفملنا ظ  -2
 ن ذنيناسنخشلنتطحصانإ  ف فتنفن ملن  ان باااا نا أيةن عماني اااامسنإيفا نفن ملنا ظ نفنمظةوصس -3

 بان أنفألي ضناسنفنمظةوصس.
 ن ذنيناسنخشلنتقأيمنننقأااتنننمتجو صسن بني  نف يظف  ن تقأيمنا ظ نفنقأااتنفأل اااا اااا نفن  ابااا  -4

  إيصالنفنمبافأفتنننمج    سناسن ا   ندظ   ا.
  ن ذنيناسنخشلنتأاصسنف فالاتنننمتجو صسن بني  نف يظف .فين فنجالص ن فنأفمنفننظ بجبا ظ نف اأ -5
 ن ذنيناسنخشلنفنجتباااصاناإنفن ااا دا ن اتبماتنفنماجمإنفنمأ بنننم اااا د نا ظ نفنجتباااصان فنمباااا أة -6

  بناظف ل نهذهنفألنا .
نن

 ي األتي:ظل جائحة كورونا فوزارة التنمية االجتماعية في وتمثلت جهود     
 

ت ،صلن   اننن ماي نفال جمادا نا،ظ ناس:ن نف ةنفنجتما نفال جمادا  نصتأ قنفنم ظ  نفنظطتا  نفنمؤ ب ننأواًل:
فن اا ننن اااااااااما نفال جمافب نفنلصئ نفنقص   نفنلالاااااااااما  نتكا ن منفنب نفنلشلنفألةم نفأل ي ب نا انبنفنباااااااااصأةن

ننات ندلناس:نفطظ  ن اصسنفامن نف ةنفنجتما نفال جمادا نن باا  سنط داتنام ن نفسنفنقطاعنفنقاص ن تمنإضااا  
ن فطظ  نفنمتبانفن امنفن ،ظابنن قظقنفال با ن   ايةنفآل ب نن سن طظنفن فر ناأي نا،ج ن  ا نفنظن ف .

(نيف نفنجبنف اااااااااااااجوايناسن74ف اااااااااااااجم تنفنظنف ةن بنتقأيمنفنقأااتن بني  نفن فاي نف يظف ا نفنعانغنفأيهان)نثانيًا:
ن(ناتجوإن اتجو  ناسناقجنفنفنوئات ندمانهظناظضمن بنفناأ لنفآلتب:3383لانةظفنبن)خأاات

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9+%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7&contentId=1356191
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9+%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7&contentId=1356191


23 

 

ن
عدد الدور/  التبعية الدور/ المرا ز

 المرا ز
عدد 

 المنتف يج
ن393ن10نتطظفب نخاصني  ندعا نفنبس

ن727ن21 ة،ظاب نتطظفبني  ن فاي نفنطوظن نف يظف ا 
ن502ن6 ة،ظابني  نت عا ن تأهصلنفألةأفث

ن133ن5 ة،ظابن ن فاي نفنوجااتن فنتبا نفنم  ضاتنننقط ي ن
ن1628ن32 ة،ظاب نخاص نتطظفبنا فك ن فاي نفأللقاصنذ حنف فاق 

 3383 74 المجموع
 
ن
(ن74دمانيجمنفال اااجم ف ن بنفنمجاب  ن فنجوجاان فن  ا فتنفنأ    ننكا  ني  نفن فاي نف يظف ا نفنعانغنفأيهان)نثالثًا: 

ي  نن6يف نن فاي نفألطوالن اقأحنفنبااااسنفأل اااا ح نن21ي  نن فاي ندعا نفنبااااس نن10(فآلتب:نيف ناظنف نةباااا ن
ا د نن فاي نن32ي  نن فاي ن ةماي نفنوجااتن فنتبااااااااا نفنم  ضاااااااااتنننقط  ن فنعاقبنن5نج عا ن تأهصلنفألةأفث ن

سنتظ ص نفنمق   نفأللاااااقاصنذ حنف فاق ( ن ذنيناسن  لنفنجأكأناسنتقأيمنفنقأااتنب ااااا،لناتا ااااا ن فنجأكأنا
فنكا بناسنف فالااااااااتن اظفينفنج قامن فنج فالانب ااااااا  طنفنصااااااا  ن فنباااااااشا نفن اا ن إ  ف فتن إ لاااااااايفتنفنجعافأن

نفال جمافبنفنم نسنفتلاناسنقحلنفنالاتنفن  ما نفنمقجص .ن
 ( زيارة ميدانية موزعة حسب االتي:255حيث تم إجراء )نننننن

 

 فنبسنطظفقإنثشث نن ا فتننكلنيف .ناي ندعا (نن ا ةناصأف ا ننأ  ن ف27إ  ف ن) -

ن(نن ا فتننكلنيف .3فأل  حنطظفقإن)نفنبتأ(نن ا ةناصأف ا ننأ  ن فاي نفألطوالن اقأحن63إ  ف ن) -

(ن12(نن ا ةناصأف ا ننأ  نت عا ن تأهصلنفألةأفثن فنوجااتن فنتباااا نفنم  ضااااتنننقط نطظفقإن)72إ  ف ن) -

نن ا ةننكلنيف .

 (نن ا فتننكلنا د .3اصأف ا ننم فك ن فاي نفأللقاصنذ حنف فاق نطظفقإن)ن(نن ا ة96إ  ف ن) -
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  بنضااااااااااظ ن جا جنفنمجاب  ن فنجوجاان فن  ا فتنفنأ    ننأ  نفن فاي نف يظف ا نفنم ااااااااااا نفنصلانآ وام نتمنفتقاذنراب ًا: 
 ف   ف فتنفنجانا :

ةناسنفنظنف ةنب أ نفنج االناإن نا ن ص  سنإيقا نإةأتني  ن فاي نفنمبتصسننمقانوجلانفنج ناماتنفنصاي ن -
كظ   ا ن تمن قلنفنمبااااااااااتصسن بنهذهنفنأف نإنضني  نفنمبااااااااااتصسنفألخ تنةواةامنفنضنةااتلمن   ضااااااااااافلمن

نفنص ا .
لقاصنذ حنف فاق نفنجاب  نننقطاعنفنقاصننمقانوجلانفنج ناماتنفنصاي ةناسننشد ن فاي نتمنفرشقنا ن -

  ص  سندظ   ا.نفنظنف ةنب أ نفنج االناإن نا ن
ن

 ن(نف اا ة18.000ن ظفنبن)ن تأ صلنفنأ  اتنفنمانا نفنمج تع نفنضنفنمقج ضااصسناسنط  ااجنفأل اا نفنمتجا نخامسًا:
تبلصلنالم نفنام ااتن بنفن صظلنفنضناظف قاتنفنجمظ لن ن تأ صلن ج ةنت خاصنفنأ  ن فنم فك نفنجاب  نننظنف ة ن

 فأل تحبن  قامنننج    اتنفنتاةم .
ن

ت ناماتناإنمانيجظف انبتتوصذنخط نن ظيةناظةوبنفنظنف ةننن مل نةصثن وذتنفنقط نفنضنثشث نا فةلنن:ســـادســـاً 
نفنجعافأنفال جمافبن فنص  ن فنبشا نفن اا نفنم جمأةناسنقحلنفنم  إنفنمقجص.

 

(ن686)تتوصذنإ  ف فتن فايةنت ااااااا صلني  نفن فاي نفنتلا   ن ي  نفن  اااااااا ات نةصثنتمنإفايةنت ااااااا صلنن:ســــاب اً 
نإ  ف فتنفنبشا نفن اا ن فنظقاي نفنص ا ننن أناسنف ج ا ن ص  سندظ   ا.نطأنصلة ا  نفنج اتن

 

بمظ  نقا ظ نفنام ااتنفنتا ذناسنخشلنفنأفمنفنمقأمناسننابان (ن م ا ن265تقأيمنفنتقأحنن ظفنبن): ثامناً 
ن صفنانصظ نييتا .فنأيظف نفنمنكبنفنلالمبن صتأ قنيفمنفنام اات ن عقام نإ مانا نطن تن

ن
ت ناماتناإنمانيجظف انبتمنتتوصذنخط نن ظيةناظةوبنفنظنف ةننن مل نةصثن وذتنفنقط نفنضنثشث نا فةلنن:تاس اً 

نفنجعافأنفال جمافبن فنص  ن فنبشا نفن اا نفنم جمأةناسنقحلنفنم  إنفنمقجص.
(ن416ن  اااا ات نةصثنتمنإفايةنت ااا صلن)تمنتتوصذنإ  ف فتن فايةنت ااا صلني  نفن فاي نفنتلا   ن ي  نفن:عاشــراً 

نإ  ف فتنفنبشا نفن اا ن فنظقاي نفنص ا ننن أناسنف ج ا ن ص  سندظ   ا.نطأنصلة ا  نفنج اتن
 

 المساعدال ال ينية والنقدية
 نبمحنغنإ مانبن قص ةن اج اااااااااااااا  ةناسن ا   ندظ   ان(ن  اااااااااااااا ة436.928تقأيمنابااااااااااااااافأفتن قأي نناااااااااااااااااااااااااااان) .1

ن(نييتا .46.684.679)
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(نط ينرذف ب نبقام نف مانا ن584.726)فنوقص ةن فنمج   ةنننغنإ مانبنفنم ظ اتنفن صتا نفنمقأا ننخ  ط .2
  ي ب ن نفتنفنضنفنت ظنفنجانب: (نييتا ن17.387.994طن تن)

 (128.562نط ي نف ااااااااااااجوايناتلا)تمن ن(نييتا 4.426.805فنفنف اااااااااااا ةن عقام نف مانا نطن تن)ن(65)ن
فنمتاطانن بنفال جمادا ن ن منفنبنبا ضاااااااااااااااا  نفنضناأ ف نا،ات نفنجتما تظن  لاناسنخشلندظفي نتكا

 كا  .
 (135.679(نط ينف ندظعظ ناسنفن ااااااااااااما نفال جمافبنبقام نف مانا نطن تن)نييتا نتمن4.117.160)

 .تظن  لاناسنخشلنفنقظفتنفنمبن  نفأل ي ا ن فنلشلنفألةم نفأل ي ب
 (60)(نانصظ نييتا  نةصثنتمن6فنلالااامبنبقام نإ مانا نطن تن)نفنأيظف نفنمنكبناسن نفنقباااام نلااا ف ا ن

 إيصانلاناسنخشلناأي  اتنفنجتما نفال جمادا .
 (138.223)(نييتا  نناسنخشلندظفي نفنلصئ نفنقص   ن3.463.100ط ينرذف بنبقام نف مانا نطن تن)ن

 .ي بفنلالما نبا ضا  نفنضناأ ف نا،ات نفنجتما نبانم ا باتن فنلشلنفألةم نفأل ن
 (152.262(نط ينرذف بنبقام نف مانا ن)نييتا ناسنصااااااااااااااتأ قنفن داة2.380.929)تظن  لانن فنجبنتمن

 اسنخشلنناا نفن داة.
 (ن180يفمنفنمج    سناسنط  ااجنفأل  نفنمتجا نخشلن نا ندظ   اناسنخشلنتقأيمنيفمن قأحنن ظفنبن)

 اسنةبالنفنقص .ن2020امن(ن نفنييتا نن 41.425   ةناتجا نت   تنا ا   لان عقام ن)
 (ن   ملنفالصأف ن44,137فأينفنأ ف اتنفال جمادا نفنم أةننن صظلنفنضنتأاصسنص بن   ن قص ةن )

أل لنا ةن فنجاأيأ ن تمنتمأيأن ج ةنتاأيأنبطاقاتنفنجأاصسنفنص بن فنجبنت جاجنفنضنتاأيأن)ااأيةنتنقا اام(ن
 .ن13/6/2020 ن اي نن14/5/2020نمأةنلل ناسنتا  خن

 (ن   ة.88.454ةظفنبن)ن) قأح فصتب(نفأينفأل  نفنمبجوصأةناسنابافأفتنفنمتبماتطنغن 
 
 التمليج االقتصادي لألسر الفقيرة:   
ننتباااااااا ضن نف ةنفنجتما نفال جمادا ن ف باااااااااااامناإن هأف نف قطادا ن فال ااااااااج فتااا ن بنفنظصااااااااظلنإنضنننننننننننن

فألاسنفن ذف بناسنخشلنتتوصذنط فاجناظ ل ن  ظننن أناسنفنوق نن فنباااااااااااااا،ا نفنم  ضااااااااااااااصسننقط ن قصنفنوق ف ن
 فنعطان  نةصثنتنقصن همنإ اانفتنفنظنف ةنطلذفنفناا  ناسنخشلنتتما ن تم،صسنقأ فتنفأل  فين فأل اااااااااااااا نذفتن

نن-(ن  انفآلتب:2020-2019فنأخلنفنم أ ين فنام ااتنفنم نا نخشلنفألفظفمن)
بم اااااااااااااااا  إنتج نانبان ذف ن فنج ذي ن فن  فدا ن ع،نو نإ مانا نطن تننننننننننن(ن  اااااااااااااا ةناتجا ن300تم،صسن تمظ لن) -1

 (ن نفنييتا .600,000)
 (ن  ص نفمل.40(ن م ا نخص   نبم ا  إنإ جا ا ن اهمتن بنتظ ص ن)20تأهصلن) -2
(ن  اا ةن قص ةنبق  ضنصاا ص ةنت تضن بنفن ذف ناأ ةنننأخلناسنفنم ا قنف ق فضااا ن)فنصااتاييان15تمظ لن) -3

 جما (نفنمبنم نننام ااتنفنقص   .فال 
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االنجازال على مســتود اإلطار المؤســســي والســياســال لالســتراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية لألعوام    
2019-2025: 
ت اااا،صلننات نتتباااااقا ننمجاب  نتتوصذنفال ااااج فتااا نفنظطتا ننن ماي نفال جمادا نبمظ  ندجالني ن ن  ا ن -1

 ن الةقاندجالني ن ن  ا نفنظن ف نب فايةنت ،صلن31/10/2019تا  خنن56/10/6/45196 ف ن قمنفنظنن
تااااا  خنن10/13/1/15191فنناتاااا نب صااااثنتج اااااااااااااامسنناااااا ن تااااا ن  انا ااااا  نفال ااااااااااااااج فتااااااا ن قمن

29/7/2020. 
فأليف نإفأفين ففجماينخططنتتوصذي ننش ااااااااااااااج فتااا نبمان بنذنينإطا نفنمجاب  ن فنجقصامناإن ةأةنتطظ  ن -2

 فنمؤ ببن فنباا اتن/ن  ا  نفنظن ف .
 .2020ت مصسنفال ج فتااا ندأةأناأخشتنإفأفينفنمظفن اتنفن اا ندمان  ين بنطشغنفنمظفن  نفن اا ن -3
ف  ااااااااااا ن تالص ن ةأة/نا اااااااااا  عنضاااااااااامسن نف ةنفنجتما نفال جمادا نننجتبااااااااااصانطصسنفنالاتننمجاب  نتتوصذن -4

 ادا  ن نيا حنفن ملنةاناانفنضنت   أهانبو  ان تبناجكاال.فال ج فتااا نفنظطتا ننن ماي نفال جم
ف  ا نفنبالنفنظطتبنفنمظةأن ت أيثنقافأةنطاا اتنإنكج   ا ننج بصسنفال جلأف ن فنظصظلنفنضنفنوئاتن -5

 فألك  ن فأللأن ق ف.
فنضناباااااااااجظتنفألهأف ن ف   ف فتنذفتن  نظ  ن  انا ا  نفال اااااااااج فتااا :نتمنففأفينتق   نتقأمن اااااااااص ن -6

ن مااالنفنضنفال ااااااااااااااج فتاااااا نفنظطتاااا ننن ماااايااا نفال جمااااداااا نب اااأنا   نفاااامنفنضنفطشقلاااان فال نظ اااتنف
  فنجظ لاتنفنمبجقحنا نن ف جااب نقطاعنفن ماي نفال جمادا نالنا ندظ   ا.

فقأنفال جماعنفال لنننات نفنجتباااااااااااااااقا ننمجاب  نتتوصذنفال ااااااااااااااج فتااا نفنظطتا ننن ماي نفال جمادا ن فنجبن -7
اسنفنظنف فتن فنمؤ ااااااااباااااااااتنفنم تا ننفن ااصسا انبن ن  نفنجتما نفال جمادا ن ف ااااااااظ  نفالاتا نني   اااااااالا

  ام نصسنفسناؤ باتنفنماجمإنفنمأ ب.
ففأفينفن ااااااا  طنفنم   ا نن ملنفنو قنفنوتا ننم ا  نفال اااااااج فتااا ننن ماي نفال جمادا نبافجعا هانداطا ن -8

 ا   بنن ملنفنو ق.
 فتن فنمؤ ااااباااااتنفنم تا نبأ  ااااط ن ف  ف فتنفال ااااج فتااا ن  انا ا  هانتبااااما نضااااعاطنف تعاطناسنفنظنف -9

فن شث نن اياتناجاب  نتتوصذنف  ااط نفال ااج فتااا ن نةصثنتمنفقأن اانباان ناسنفال جمافاتنن ااعاطنف تعاطن
 . فطشفلمنفنضنخططنفن ملنفنجتوصذي ن اانتمنإ اانهناسنتقأمن ص نفن ملنفنضنفال ج فتااا 
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 اإلداريةة حسب مجاالل عمل الوحدال مصنفاإلنجازال 

 إنجازال مديرية سجل الجمعيال:اواًل: 
(ن51قاااااااا ظ نفنام اااااااااتن قااااااامن)فنمأي  ااااااا نطاااااااتلجنت اااااااا دبن  اااااااانا   اااااااااتن  ا اااااااا  ن ط نهاااااااا:نت مااااااالننننننننن
(ننباااااااات ن57 فنتبااااااااامنفنم ااااااااأينألة،ااااااااامنفأل بماااااااا نفأل ا ااااااااا نننام ااااااااااتن قاااااااامن)ن(ن ت أيشتاااااااام 2008)ننباااااااات 
تبااااااصلنفنام اااااااتن تقصاااااامن يف لاااااانننمأي  ااااا نطجتباااااامنفن مااااالنفنجطاااااظفبن تو صنااااامنااااااسنخاااااشلفن(.ن ت تاااااض2010)

    ااااااطجلانبانج ااااااا  ن فنجتبااااااصانااااااااإنفنااااااظنف فتنفنمقجصاااااا نب ماااااالنفنام اااااااااتن إفااااااأفينفنجقااااااا   نفنبااااااتظ  نفاااااااسن
 تطاااااظ  نفنقطاااااطن فنحااااا فاجنفنشناااااا نننتلاااااظضنبمباااااجظتن يف لاااااان اباااااافأتلانفناااااضنت قصاااااانراياتلاااااانف ضاااااافلان
ن            انفنمت ظيةن  انفنج    اتنفنتاةم نن منلا.ن  هأف ل
نننننن
  جكاااااااظ نها،نلاااااااانفنجتبامااااااابنااااااااسنفألقباااااااامنفنجاناااااااا :نقبااااااامنفنقصاااااااأن ف لااااااالا ن فن ااااااال نقبااااااامنفنأ ف ااااااااتنننننننن

 فنجطاااااظ   نقبااااامناجاب ااااا نفأل بمااااا نفأل ا اااااا  ن قبااااامنفنجمظ ااااالنفأل تحاااااب.ن تتوصاااااذفننلاااااذفنفناااااأ  نةققاااااتنفنمأي  ااااا ن
(ن  قااااااااااااامن1ف  اااااااااااااانفتنفنمحصتاااااااااااا ن اااااااااااابنفناااااااااااااأ لن قاااااااااااامن)ن(2017 2018 2019 2020)نخااااااااااااشلنفألفااااااااااااظفم

 نمؤل فتنوااسنفأليف .ن
ن

 (2020،2019،2018،2017لألعوام ) الجمعيالسجل نجازال مديرية إ يوضح (1)رقم الجدول 
ن

 مؤشرال قياس األداء
 اإلنجازال

2017 2018 2019 2020 
 6707 6497 6161 5792ن بنفنممنك نفن أينفنج فكمبنفنبتظحنننام ااتنفنمبان 
 14 9 15 20 ب ،لن تظحننفأين   عنفنام ااتنفال تحا نفنمبان 

 230 171 250 190 فأينفنام ااتنفنجبنتمنةنلا
فااأينفن اااااااااااااا،ااا تنفنجبنتمنف ااااااااااااااجقعااانلااان إةااانجلااانننظنف ةن

 فنمقجص 
11 4 10 10 

فأينللايفتنفنجباصلنفنجبنتمنإصأف هانبا ضا  نإنضن
  عألنتانفنطألن اقأ

180 195 132 115 

فنقص  ا نفنجبنصاااااااااااااااأ تنفنمظف قا نفنضنفاأينفنام اااتن
   ماالاننشت ايفتإ

108 118 138 195 
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فاااأينفنام اااااتنفنجبنتمن قااالنتع صجلاااان إفاااايةنت اااأياااأن
 فنظنف ةنفنمقجص 

30 16 10 9 

فااأينفنام ااااتنفنجبنقااااااتنباا فااأفينفنجق   نفنبااااااااااااااتظحن
 نم جمأننذنيفنمانبن ف يف حنفنضنفنتمظذجنف

2562 2822 3127 1407 

 350 540 586 514 فأينطنعاتنت أيلنفأل بم نفأل ا ا نننام اات
ن225ن182 154ن185نفأينطنعاتنفنجمظ لنفأل تحبنفنجبنتمتنفنمظف قمنفنصلا

ن

ن(نطن ت2020فام)ن بنفنممنك نفنمبان فن أينفنج فكمبنفنبتظحنننام ااتنيشةقناسنفناأ لن فشهن  نننننننن
ادا ن جمتااا ننظنف ةنفنجتما نف اطبنيبلمن بنت قصانفألهأف نفال ج فيا م ا  ن هذفناؤل نإن(6707ةظفنبن)

بمانيقأمنفنوئاتنفنم جا  ننن ماي ن فن فاي ننىن:ىنتتبامنفن ملنفنجطظفبن تو صن فنمج نا ت أيأفمنفنلأ نفال ج فتاابن
ن. تتما نفنماجم اتنفنم نا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 صندوق دعم الجمعيال:إنجازال مديرية  ثانيًا:
 

ن2008ن(ننباااات 51قا ظ نفنام ااتن قمن)ت ملنفنمأي   نطتلجنت ااااا دبن  انا   ااتن  ااااا ااااا  ن ط نها:نننننننن
 ااااااااااا نيفمنفنام اات ن فالتواوااتنفنمظق  ناإنفنام ااتنن اياتنفن صاااااااااااظلنفنضنفنجمظ ل.ن ت تضن  ن ت أيشتم

م ااااااااااااا  إن فنمظف ق نفنضنتمظ لنفنم ااااااااااااا  إن فنجأكأناسنيق نفالتواوااتن إيف تلان  قامننقط نفنمأي   نطأفمن تقصامنفن
اجاب  نإفأفينفن باااااااااااااااباتنفنقجااا ن تأواقلا نإيف ةنفنقططن فنح فاجنفنشنا ننجظثصاننفملندلنا اااااااااااااا  عن  هأف م 

م ااتنفسنط  انتمنيناظفلنصااااتأ قنيفمنفنا  ااااج ما ن قن فنالاتنفنما    ن فن ملنفنضنإفن شق نطصسنفنصااااتأ
ن ج ما ها.ناظفلنفنمتقظن ن رص نفنمتقظن ن إفأل
ن

تصااالن إيف ةنفنم ااا  إ نقباامنا ا ااع نصااتأ قنيفمنقبااامنفنجانا :نقباامنف   جكظ نها،نلانفنجتبامبناسنفألننننننن
نفنااااأ  نةققااااتنفنمااااأي  اااا نخشلن  فظفمفألفنام اااااات نقباااااااااااااامنإ ااااااااااااااج مااااا ن اظفلنفنصااااااااااااااتااااأ ق.ن تتوصااااذفمننلااااذف

 (ن  قامننمؤل فتنوااسنفأليف .2ف  اانفتنفنمحصت ن بنفناأ لن قمن)ن(2017 2018 2019 2020)
ن

 (2020،2019،2018،2017لالعوام) صندوق دعم الجمعيالنجازال مديرية يوضح إ (2)رقم الجدول
ن

 مؤشرال قياس األداء
 اإلنجازال

2017 2018 2019 2020 
فن أينفنبااااااااااااااتظحنننام ااتن
فنمباااااااااااان نفنجبنةصااااااااااانتن

ناااااسننفاااانااااض ن ااااقاااااااأح يفاااام
صااااااااااااااتأ قنيفمنفنام ااتن

  يفمنفنأيظف نفنمنكب

ن322
 م ا نبقام ن

(ن603000)
نييتا 

ن327
 م ا نبقاممن

(ن1027000)
نييتا 

ن232
 م ا نبقام ن

(ن529200)
نييتا 

ن
ن265

ن م ا نبقام ن
ن(500.000)

نييتا 
نفنااجاابن نفناااااماا ااااااااااات فاااااااأي

فنضنيفمنا ااا  إنةصاانتن
نتواوااتنا لا تمنتظواإنإ

 

ن28
م ن م ا نبقا

(ن333000)
نييتا 

ن96
 م ا نبقام ن

(ن300000)
نييتا 

ن61
 م ا نبقام ن

(ن211.000)
نييتا 

ن
نصو 

يظضمنفناأ لن فشهني  نصتأ قنيفمنفنام ااتن فن  دا ن بنيفمنفنام اتننجم،صتلاناسنت قصان هأف لاننننننن
ننلا نفنتاةم  نفنج    ات ناإ نيجظف ا نيبنبما نفنذح نفنم نا  نااجم اتلا ن تتما  نفألهااأف ننقأا  نت قصاا ن ب لم

نىنفنمباهم ن بنتم،صسنفنماجم اتنفنم نا ن فنوئاتنفنمبجلأ   ةن فنمج نانبانلأ نفال ج فتااب:ىفال ج فتااصاا نننظنف
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 الجمعيال:إنجازال مديرية ثالثًا: 
 

ن(ننبااااات 51قاااااا ظ نفنام ااااااتن قااااامن)ت ماااالنفنمأي  ااااا نطاااااتلجنت ااااا دبن  اااااانا   اااااااتن  ا ااااا  ن ط نهاااااا:نننننننن
( ن2010(ننباااااات ن)57 ن فنتبااااااامنفنم ااااااأينألة،ااااااامنفأل بماااااا نفأل ا ااااااا نننام ااااااااتن قاااااامن) ت أيشتاااااامن(2008)

 نفنام ااااااااتن(ناااااااسنقااااااا ظن23(ن بااااااامنفالت ااااااايفتنصاااااااي نبمقج ااااااضنفنمااااااايةن)2010(ننباااااات ن)67 بااااااامن قاااااامن)
 نم(ن ت أيشتاااااااا1972(ننباااااااات ن)37 ن بااااااااامنفناا صااااااااص نفنقصاااااااا حنفال ي اااااااابن قاااااااامن)(2008(ننباااااااات ن)51 قاااااااامن)
ن  ن فنج ناماااااااتنفنجتبامااااااا ننمجاب اااااام(ن ت أيشتاااااا1957(ننباااااات )1 قاااااامن)نفنقص  اااااا  مااااااإنفنجح فاااااااتنننظ ااااااظهننام باااااا

يف حنناااااااظنف ةنفنجتماااااااا ن(نااااااااسن باااااااامنفنجتباااااااامنف 7يف نفنام اااااااااتنفنقص  ااااااا نصااااااااي نبمظ ااااااا نفنماااااااايةن)  تقصاااااااامن
أ اااااااا نت تاااااااضناأي  ااااااا نفنام اااااااااتنطاااااااأفمن لاااااااظينفن مااااااالنفنجطاااااااظفب ن ت مااااااالنفناااااااضنت اااااااااإنتفال جماداااااااا .ن ن

فنام ااااااات ندماااااانتقاااااظمنبا لااااا ف نفناااااضنفنام اااااااتن فنلصئااااااتنفنجطظداااااا نفنجااااابنتقاااااإنضااااامسنفخجصااااااصن نف ةن
فنااااضنتتبااااصان لظيهااااان ت بااااصسن يف لااااانن  ااااإنابااااجظتناباااااهمجلان اااابنفمنااااا ننفال جمادااااا  ن تبااااافأهافنجتمااااا ن

ن.نفنجتما نفنماجم ا 

قبااااااااامنفنام صاااااااااااااتن نمنفنام صااااااااااااااتنفنم نصاااااااااا قباااااااااقباااااااااامنفنجاناااااااااا :ن  جكاااااااااظ نها،نلاااااااااانفنجتبامااااااااابنااااااااااسنفأل            
قبااااااااامنفنجاااااااااأ   ن فنجطاااااااااظ  ن نقبااااااااامنفنجاااااااااأقصانفنمانااااااااااابنننام اااااااااااتتقصاااااااااامن يف نفنام ااااااااااات نقبااااااااامن نفأل تحصااااااااااا 

 تتوصاااااااااااااااذفمننلاااااااااااااااذفنفناااااااااااااااأ  نةققاااااااااااااااتنفنمأي  ااااااااااااااا نخاااااااااااااااشلن.نفال جش ااااااااااااااااتنفالت اااااااااااااااايفتن قبااااااااااااااامننام ااااااااااااااااات.ن
(ن  قاااااااامننمؤلااااااا فتنواااااااااسن3فنااااااااأ لن قااااااامن)ف  ااااااااانفتنفنمحصتااااااا ن ااااااابنن(2017 2018 2019 2020)فألفاااااااظفم
نفأليف .

 (2020،2019،2018،2017الجمعيال لالعوام )نجازال مديرية يوضح إ (3)رقم الجدول 

 مؤشرال قياس األداء
 اإلنجازال

2017 2018 2019 2020 
ن2ن223ن200 201 فأينفنام ااتنفنقص   نفنجبنةصنتنفنضنيفمن قأحناسنفنظنف ة

ن119ن350ن299 424 فأينفنام ااتنفنمبان نخشلنفن امن تقصنفنظنف ة
ن40ن810ن720 618 فأينطنعاتنفنأفمنفنمقأا ناسنفنام ااتنننظنف ة

ن57ن290ن257 76  اجاب  ن يف لافأينفنام ااتنفنجبنتمنتقصامن
ن166ن170ن169 133 فأينفنام ااتنفنجبنتمنةنلانخشلنفن ام

ن12ن95ن93 83 ،صلنهصئ نإيف   ننلانخشلنفن امفأينفنام ااتنفنجبنتمنت 
نفااأينفنام ااااتنفنجبنفماالننلاااناص ف ااا نأل ناص ف صجلااانتقاالنفس

 ييتا ن2000
ن31ن20ن19 18
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ن

 مؤشرال قياس األداء
 اإلنجازال

2017 2018 2019 2020 
ن15ن95ن85 66 فأينفنام ااتنفأل تحا نفنجبنتمناجاب جلان تقصامن يف لا

ا  إنفنمقأا نننظنف ةنفسنط  ان نف ةنفنجقطاطنفأينطنعاتنفنم ااااا
 فنج ا  نفنأ نبنننام ااتنفأل تحا ننجتوصذنا اااااااااااااااا  إنفنش ئصسن

 فنبظ  صسن فن  فقصصس
ن165ن535ن528 268

نتااقاااااااا  ا هاااااااان ن تاا اانااصااااااال نااا ف اا ااااااا  نتاام نفناااااماا اااااااااااتنفنااجااب فاااااااأي
نفنمانا /اص ف صجلا.

ن1058ن-ن- -

لنفأينفنام ااتنفنجبنخ اااااااااااااا تنن منا نتقصامناقاط نربااااااااااااااا
نفالاظفلن تمظ لنف  هال.

ن1154ن-ن- -

نننننن

يحصسنفناأ لن فشهني  ن نف ةنفنجتما نفال جمادا ن بنطتا ن ت    نقأ فتنفنام ااتنفنقص   ناسنخشلنننننننننن
تقأيمنفنأفمنفنتقأحننلان تبااااااااااااالصلنالمجلان بنفن صاااااااااااااظلنفنضناظف قاتنفنجمظ لنفنقا  ب ن دذنيناجاب  ن تقصامن

اناسناما  اااا ن فمانلان    ااااطجلان  هأف لانبمانيجش مناإنفألط نفنج اااا   ا نفنتاةم ننلا نامانيباااالمن يف لاننجم،صتل
 بنتتما نفنماجم اتنفنم نا ن تقأيمنفنقأااتنأل  فيها ن هذفنيصاااا ن بنت قصانفألهأف نفأل ااااج فتااا نفنقاصاااا ن

ن.ىو صن فنمج نانطجتبامنفن ملنفنجطظفبن تى:بانظنف ةنبانج أيأنفنلأ نفال ج فتااب
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 :الفقر والحد مجنتاجية مديرية ت زيز اإل  إنجازال راب ًا:
ت ملنفنمأي   نطتلجنت ا دبن  انا   ااتن  ا ا  ن ط نها:نقا ظ ن نف ةنفن ؤ  نفال جمادا ن فن ملن قمنننننن نن
  نت ناماتنط  ااجنفألن 2014نبت نن32(ن ت أيشتم ن بامنا فك نتتما نفنماجمإنفنم نبن قم1956(ننبت ن)14)

( ن ت ناماتنإيف ةنصتاييانفال جما نفنم نبنفنم أن ن ت ناماتنط  ااجن2017فنمتجا ن   ايةنفن عالنفنم أن ننبت )
ن نتمظ لنفنام ااتنبم ا  إ ن نإ)فنمتمنفنص ص ة( ناسنخشلن جا ا . نفنوقص ة نفأل   نإ جا ا  نطج     ت تضنفنمأي   

نفنج ن فنم ا  إ نفنص ص ة ناسنخشلنفنظنف ةفنم ا  إ نفنجبنتتوذ نف  جا ا  نتتما ن ننتمظ   فنام ااتنفنقص   ن ا فك 
نفنم ا  إن نفنمأي   نبا ل ف نفنضنهذه ن تقظم نفنوق   ن بنفنجقفافناسنةأة فنماجمإنفنم نبنطلأ نفنمباهم 

تأ   نفأل  نن اجاب جلا ن فن ملنفنضنتأ   نفنم تصصسنطجتوصذنهذهنفنم ا  إ ندمانتقظمنفنمأي   نبا ل ف نفنض
ناسنط  ااابنفأل  نفنمتجا ن صتاييانفال جما نفنم  ن  نفنم ل  ننش جواية نفنم ا  إنننبفنمبجوصأة فنضنإيف ة

ننفنص ص ة.
نفنجتبامبناسنفأل       قبمنصتاييانفال جما ن ن جا ا قبمنفنم ا  إنفنص ص ةن ف قبامنفنجانا :ن  جكظ نها،نلا
نقبمناجاب  نةاالتنفنوق   قبمني ف اتنفنمباكسن فنجأاصسنفنص ب   فنم نب قبمنا فك نتتما نفنماجمإ نفنم نب
نن قبم ن فنمبافأفتتتبصا نن فنم،ا م نخشل نفنمأي    نةققت نفنأ   ننلذف  فالفظفم تتوصذف
ن ج مناس ن(ن  قامننمؤل فتنوااسنفأليف .ن4ف  اانفتنفنمحصت ن بنفناأ لن قمن)ن(2017 2018 2019 2020)
    جا ا ن فن أناسنفنوق ناسنخشلنتتوصذنا ا  إناجتاها نفنص  ننخظنف ةننبماالنت    نف ي  نفنفناأ لننهذف

فنوقص ةن   إنابجظتنيخنلا نبا ضا  نإنضنيفمنفنام ااتنفنقص   ن ا د نتتما نفنماجمإنفنم نبن قاا نا ا  إن
 ج فتاابنفنذحن خاص نفنلأ نف ظنف ةنإ جا ا ننصانمنفنوق ف  ن هذفنيبلمن بنت قصاانفألهااأف نف  ج فتااصاا ننن

ابجظتنفنقأا ننيبلمن بنت بصسىفنمباهم ن بنتم،صسنفنماجم اتنفنم نا ن فنوئاتنفنمبجلأ  ى نامان :يتصنفنض
ن  نفنوقص ة.طتا نفأل  لنفنقأااتنأل فنمقأا ن بنفنماجم اتنفنوقص ةن ت    ني  نفنام ااتنفنقص   ن بنتقأيمن

 لالعوام الفقر اإلنتاجية والحد مججازال مديرية ت زيز نيوضح إ (4)رقم الجدول 
(2020،2019،2018،2017) 

 مؤشرال قياس األداء
 اإلنجازال

2017 2018 2019 2020 
ن103ن479ن276ن292 فأينفأل  نفنمبجوصأةناسنا ا  إنفأل  نفنمتجا 

فأينفنم ااااااااااا  إنف  جا ا نفنممظلناسنةبااااااااااالنط  ااجن
نننام اااااااتنف نقص  ااااا ن ا فك نتتماااااا نفنمتمنفنصاااااااااااااا ص ة

 فنماجمإ

 
ن17ن31ن25

 
ن1

ن3ن51ن93ن- فأين  صنفن ملنفنجبن   تلانفنم ا  إنفال جا ا 
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 مؤشرال قياس األداء
 اإلنجازال

2017 2018 2019 2020 
فأينصاااااااااااتاييانف  جما نفنم نا نفنمتوذةن بنفنام ااتن

  ا فك نتتما نفنماجمإنفنم نب
ن10

ن7ن10
ن1

 جما ن نفنمبااااجوصأةناسنا ااااا  إنصااااتاييانف فأينفأل اااا
 فنجتما فنممتظة نننام ااتن ا فك ن

 
ن60ن85ن95

ن
ن10

فاااأين  صنفن مااالنفنجبنتظ  هاااانا فك نتتماااا نفنماجمإن
 فنم نب

ن128ن270ن290ن296

إط فالان تاأيأهاناإنفنام ااتننفأينفالتواوااتنفنجبنتم
 فنم نبنفنماجمإفنقص   ن يف ةن ت  صلنا فك نتتما ن

ن
ن-
ن

ن15ن36
 
ن23
ن

فأينفنو انااتنفنجأ  حا ن فنجظفظ  نفنجبنتمنتتوصذهاناسن
 قحلنا فك نتتما نفنماجمإنفنم نب

 
ن4999ن5500ن5446

 
2067 

ن
فأينفنمبااااجوصأيسناسنفنو انااتنفنجأ  حا ن فنجظفظ  نفنجبن

نتمنتتوصذهاناسنقحلنا فك نتتما نفنماجمإنفنم نب
ن38,577ن45000ن43,984

ن22447
ن

 جمادا نفنم أةننن صظلنفنضنتأاصسنف اتنف فأينفنأ ن
نص بن   ن قص ة

ن44137ن53,914ن47182ن19,000

فأينفأل ااااا نفنمباااااجوصأةناسناباااااافأفتنفنم،ا منفنمنكا ن
ن قأح فصتب() فنمتبمات

ن88454ن84,566ن110,000ن75,000

فأينفأل ااااااااا نفنوقص ةنفنمباااااااااجوصأةناسن  بم نفنباااااااااقا اتن
نفن مبا ن)فنطاق نفنمجاأية(

ن-
ن2400ن627

ن-

ننن

لنتتوصذنا اااااااا  إنيج ااااااامناسنفناأ لن فشهني  نفنظنف ةننبماالنت    نفال جا ا ن فن أناسنفنوق ناسنخشننننننن 
 اا نفنوقص ةن   إنابااجظتنيخنلا نبا ضااا  نإنضنيفمنفنام ااتنفنقص   ن ا د نتتما نفنماجمإناجتاها نفنصاا  ننخ

 خاص ن بنت قصااااااانفألهااااااااااااأف نف  ج فتااصاااااااااااا نننظنف ةننفنم نبن قاا نا ا  إنإ جا ا ننصانمنفنوق ف  ن هذفنيبلم
ىفنمباااهم ن بنتم،صسنفنماجم اتنفنم نا ن فنوئاتنفنمبااجلأ  ى نامانيباااهمن:فنلأ نفال ااج فتاابنفنذحنيتصنفنض

 ن بن بنتاأيأنطصئ نفن ملن ت بااصسنابااجظتنفنقأا نفنمقأا ن بنفنماجم اتنفنوقص ةن ت    ني  نفنام ااتنفنقص  
ن  نفنوقص ة. لنفنقأااتنال  ا نفألتقأيمن  



34 

 

 والحماية:إنجازال مديرية األسرة سًا: ماخ
 

 ن ط نهاااااااااااا:نقاااااااااااا ظ ن نف ةنفن اااااااااااؤ  نت مااااااااااالنفنمأي  ااااااااااا نطاااااااااااتلجنت اااااااااااا دبن  اااااااااااانا   اااااااااااااتن  ا اااااااااااا نننننننن
 ن2014(ننباااااااات ن32)ةااااااااأفثن قاااااااامنقااااااااا ظ نفأل ،(ن ت أيشتاااااااام1956(ننباااااااات ن)14 جمادااااااااا ن فن ماااااااالن قاااااااامن)ف 

 باااااااامنتااااااا خاصني  ن فايااااااا نفنمباااااااتصسنن( 2017(ننبااااااات ن)15 ااااااا حن قااااااامن)قاااااااا ظ نفن مايااااااا نااااااااسنفن تااااااافنفأل
 ن بااااااامنتاااااا خاصن إيف ةني  ن فاياااااا نفألطوااااااالنف يظف ااااااا ن قاااااامن2012نباااااات نن81 فأل أياااااا نفنقاصاااااا نطلاااااامن قاااااامن

(ن34)ن( ن بااااااااااامن فاياااااااااا نفنطوظناااااااااا ناااااااااااسنفنااااااااااظاليةنةجااااااااااضن ااااااااااسنفن ااتاااااااااا نف اااااااااا ةن قاااااااااام2009(ننباااااااااات ن)49)
 أياااااااا ن نت ناماااااااااتنتاااااااا خاصنفأل2008(ننباااااااات ن1( نت ناماااااااااتنتاااااااا خاصني  نفن  ااااااااا من قاااااااامن)1972نباااااااات )

 ن2014يظف اااااااااا نننمباااااااااتصسننبااااااااات ن نت نامااااااااااتنتااااااااا خاصني  نفن فايااااااااا نف 2014فنتلا  ااااااااا نننمباااااااااتصسننبااااااااات ن
 ن2013(ننبااااات ن1ت نامااااااتنتااااا خاصنفن  اااااا اتنفنمؤ باااااا ن ااااابنفنقطااااااعنفن اااااامن فنقااااااصن فنجطاااااظفبن قااااامن)

يظف ااااااا ناااااااسناقصصاااااااتن جمادااااااا نف فن فاياااااا نف ناتنف جواااااااعناالااااااظنبنفنظفنااااااأيسنفنقااااااا  صسناااااااسني  ت ناماااااا
طواااااالننباااااات ن ااااا نصاااااا  نفنحاااااألنفنماااااانبن ااااابنط  ااااااااجنفن فايااااا نفنحأينااااا ننخ  نت نامااااااتن2013فنااااا  فجننبااااات ن

 ن ت ناماااااااتنتاااااا خاصني  نفن  ااااااا منفنمأ  ااااااا نفن ،ظاااااااا ن قاااااامن2013ةج ااااااا ننباااااات نت ناماااااااتنف ن 2013
أل اااااا ةن فألطوااااااالنضاااااا ايانفنم اااااااكلنب ماياااااا ن  فاياااااا نفنفن ماياااااا ت تااااااضناأي  اااااا نفأل اااااا ةن ن.ن ن2008ت ن(ننباااااا2)
عظ ااااااا .ن ت مااااااالنةجاا ااااااااتلمنف  ما اااااااا ن فنج نإال اااااااانينحااااااابننة جماداااااااا  ن ت مااااااالنفناااااااضنتاااااااأاصسناباااااااجظتنةاااااااااف 

ةج ااااااا نإةجاا اااااااتنفأل اااااا نرصاااااا نفنقاااااااي ةنفنااااااضنف  اااااااالن ذنااااااينبمبااااااافأتلمنفنااااااضنإفنمأي  اااااا نفنااااااضنتنحااااااا ن
نااااااضن فاياااااا  ن تنحاااااابنطااااااتو نفنظقااااااتنةا اااااا نفألطوااااااالنفنم جااااااا صسننن فاياااااا نفأل اااااا   ن ةقلاااااامنإالنب ا اااااا ن طواااااا

ااااااااسنفأللاااااااقاصنباااااااان اان ااااااابنطصئااااااا نآاتااااااا  ندماااااااانت تاااااااضنفنمأي  ااااااا نبانم ا بااااااا نفناااااااضند فاااااااا ندعاااااااا نفنباااااااسن
ن ااااااااما نتقااااااااأيمنلاااااااا ف نفنااااااااضن ماااااااااإني  نفن  ااااااااا اتن ن ف  جمادااااااااا نف يظف ااااااااا فنم جااااااااا صسنننقااااااااأااتنف 

نطوال.تا ع ننخفنقأااتنفنم
ن

 نقبااااااامنفن  اااااااا اتي  نفن فايااااااااا ن فن مايااااااا  ننقبااااااامن  جكاااااااظ نها،نلاااااااانفنجتبامااااااابنااااااااسنفألقباااااااامنفنجاناااااااا :ن   ن 
 تتوصااااذفننلااااذفنفنااااأ  نةققااااتنفنمأي  اااا نخااااشلن اااا ح نفنااااأاجنفألن نقباااامقباااامنفن فاياااا نفنشةقاااا  نقباااامندعااااا نفنبااااس

(ن  قااااااامننمؤلاااااا فتنوااااااااسن5 قاااااامن)نفنمحصتاااااا ن اااااابنفناااااااأ لن اااااااانفت(نف 2017 2018 2019 2020ألفااااااظفمن)ف
 جماداااااا ننصاااااانمن ئااااا نفألطواااااالنااااااسنخاااااشلنتاااااظ ص نان اا ااااااتنإصااااافأليف نفنجااااابنت ،ااااا ني  نفناااااظنف ةن ااااابنتطح

ناااااضنتطحصاااااان اا ااااا نفنمبااااااهم ن ااااابنإنخاااااأااتنفن فايااااا نفنتلا  ااااا ننلااااامن ااااابني  نفن  اااااا  نفنم خصااااا  نإضاااااا م
ص ن ااااااحلنفن فةاااااا ننلااااااانفحاااااا نإيااااااأفعنتم،ااااااصسنفنماااااا  ةنفقجصاااااااييامناااااااسنخااااااشلنإ ق فطلااااااان اااااابن ااااااظقنفن ماااااالن تااااااظ 

نثتا ن ج ةنفن مل. نطوانلسن بني  نفن  ا م 
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ن
 

 (2020،2019،2018،2017) والحماية لالعوامنجازال مديرية األسرة يوضح إ (5)رقم الجدول 
 

 اإلنجازال   مؤشرال قياس األداء  
2017 2018 2019 2020 

 نفن فاينفأينفنمبااجوصأيسناسندعا نفنبااسناسنخأااتني  
ن جمادا فنجتما نف نف يظف ا نفنضن وق ن نف ة

ن176ن170ن165ن156

ن306ن252ن231ن91 فأينفألطوالنفنم اينياالمن بن   هم
نفن فاااايااا نفاااأينفألطواااالنفنمبااااااااااااااجوصاااأيسناسنخاااأاااااتني  

ن643ن752ن876ن857نيظف ا ف 

 جمااااداااا نفنجااااب ااا نننظنف ةنفاااأينخ  ابني  نفن فاااايااا نف 
نمباااااااااجوصأيسناسنط  ااجنفن فاي ن فنفنمتأااصسن بنفنماجمإ

نفنشةق .
ن100ن115ن105ن40

ن1437 1414ن1330ن1106نفأيني  نفن  ا  نفنج فكمبنفنمبان 
ن50295ن49490ن46550ن22120نفأينفألطوالنفنمبجوصأيسناسنخأااتني  نفن  ا  

ن372ن357ن363ن364 فأينفنمبتصسنفنمتجو صسن بني  ندعا نفنبس
ن635ن876ن876ن857 .سنفأل  ط نفنشاتلاا فأينفألطوالنفنمبجوصأيسنا
نتمنتقأيمنابااااااااااااااافأفتناانا ننلمنفأينفأللااااااااااااااقاصنفنذيس

 .فاي نالةق ( ن)
ن11ن250ن200ن100

ن8ن23ن19ن14 فألطوالنفنم ج تصس.نفأي
ط  ااجن)نفأينفألطوالنفنذيسنتمنياالمن بن  اااااااااااااا نطأين 

ن.ةج ا  نط  ااجنفن فاي نفأل   منفنحأين (ف 
ن69ن80ن37ن32

ن0ن1000ن1000ن1000 .ينفألطوالنفنمبجوصأيسناسن  اطاتناج فنفالطوالفأ
ن

يف نن(ن1437(نةظفنبن)2020فن أينفنج فكمبننأ  نفن  ا منفنمبان نن اي نفامن)ف نن فشه   ص نفناأ لنننننننن
الننظنف ةنبماة ا  ناظنف ن بناقجنفناتاطانفنممنك  ندمانيج مناسن و نفناأ لنفنباا اتنفنجبنتتجلالانف

طوالنبان فاي نفأل    نشلنإ جحأفلنفن فاي نفنمؤ با ننخطوالنفنم جا صسننن ماي ن فن فاي ناسنخفن فاي نفنحأين ننخ
  حن فنماجم بننلؤال نفألطوال ن ا  نامانيبلمن بنفمنا نفنأاجنفألفنطحا ا نن ما نداانفنطولن بنطصئ نطحا

فنمج نانن: ج فتاابقاص نبانظنف ةنبانج أيأنفنلأ نف ا نفن ج فتاافألهأف نف  هذهنفنباا اتنتبلمن بنت قصان
ن تقا نطتظفصجلان  ظيتلا.تطظ  نفنقأااتنف  جمادا ن ف ى
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 األحداث واألمج المجتم يمديرية  إنجازالسادسًا: 
 
دا ن فن ملن قمن جما ن ط نها:نقا ظ ن نف ةنفن اااااااؤ  نف ت ملنفنمأي   نطتلجنت اااااااا دبن  انا   ااتن  اااااااا اااااااا نن
 نقا ظ نفن ماي ناسنفن تفنفأل ااااااااا حن قمن2014(ننبااااااااات ن32(ن ت أيشتم نقا ظ نفألةأفثن قمن)1956(ننبااااااااات ن)14)
(ننبااات ن67( ن بامنفن فاي نفنشةق ن قمن)1959(ننبااات ن)48( ن بامنفنمباااافأفتننخةأفثن قمن)2017(ننبااات ن)15)
تبنفنصلمن فنمج ااااا   سناسن  ف من( ن بامني  نإيظف نفنما2004(ننبااااات )48( ن بامني  نةماي نفأل ااااا ةن قم)2016)
مأي   نب ماي نفنت تضن( ن ن2016( ن بامني  نإيظف نفنم  ضاااتنننقط ننباات )2012(ننباات )30تاا نبانع اا ن قمن)ف 

 ن ن تظ صننقا ظ نن جمادا نفنجبن يتنإنضناقانوجلمنقا ظ ناسنفنم ااااا،شتن فنبااااانحااتنف فألةأفثنفنظفق صسن بن  فعناإنف
فأل ااااا نضااااا ايانفن تفنفنمت نبنناباااااا أةتقأمنفنقأااتنفنمجكاان ن فايةنتأهصنلمن إياا لمن بنفنماجمإ ن نطصئ ن ااااانام ن

دمانت ملنفنمأي   ن ن   ااا نفنبااااتا نن مايجلمناسنفآلثا نفنبااانحا ننن تفن اباااا أةنفأل ااا ن بنةالن االنفا لنفأل ااا ة
 ن إفأفينط فاجنفن فاي نفنشةق ن فن ااةن فنقأااتنفنمجكاان ننلانفنضنةماي نفنم  ةنضااااااااااا ا نفن تفنب يااينفنمأ تنفآلاس

ن.نفنم تواتفنمبجقن نننتبا ن فنوجااتن
 

تاا نبانع اااا  نةماي نضاااا ايانف قباااامني  نفنج عا ن فنجأهصل نقباااامن  جكظ نها،نلانفنجتبامبناسنفألقبااااامنفنجانا :ن
ا فوع نفنبنظكننطوال ن قبمبمنا،ا   نفملنفأل جمادا  نقتنف فن ماي ناسنفن تفنفأل  ح نقبمنفنقأااقباااااااااااااااااااااااااااااااامن

ف  اانفتنفنمحصت ن(ن2017 2018 2019 2020)فألفظفمن تتوصذفننلذفنفنأ  نةققتنفنمأي   نخشلن فن فاي نفنشةق .
ن(ن  قامننمؤل فتنوااسنفأليف .6 بنفناأ لن قمن)

 ماألحداث واألمج المجتم ي لألعوانجازال مديرية يوضح إ (6)رقم الجدول 
(2020،2019،2018،2017) 

 اإلنجازال   مؤشرال قياس األداء
2017 2018 2019 2020 

ن1901ن2722ن2588ن2347 .فأينفألةأفثنفنأفخنصسن بني  نت عا ن تأهصلنفألةأفث
ن454ن476ن629ن542 فأينفألةأفثنفنم،   سنفنأفخنصسن بني  ت عا ن تأهصلنفألةأفث

ا ن تأهصلنفألةأفثنفنذيسنفألةأفثنفنمتجو صسناسني  نت عنفأي
 .تمنتأ  حلمنالتااننبظقنفن مل

ن593ن636ن523ن655

ن1633ن2422ن2180ن2101ن.فألةأفثنت عا نفأينفألةأفثنفنمظقظ صسن بني  
ن268ن300ن408ن246ن.فأينفألةأفثنفنم ،ظاصسن بني  نت عا ن تأهصلنفألةأفث

ن1950ن2741ن2531ن2309نفأينفألةأفثنفنقا  صسناسني  نفألةأفثن   ا ظ ناإن   هم
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 اإلنجازال   مؤشرال قياس األداء
2017 2018 2019 2020 

فأينفألةأفثنفنذيسننمنيجمنةا نة  جلمن تمنإ جلا نق اااااااااااااياهمن
ن2146ن4425ن3223ن1245ن.ل ط نفألةأفثن/بانجبظ  ن بنا،ات نفنقأا نفال جمادا 

ن4000ن4292ن5511ن3496ن.إنضنفنم اكمنفأينق ايانفألةأفثنفنم ظنصس
ظ  نفنمظضظفصسنت تنإل ف نا فق نفنبنظكنبمنفأينفألةأفث
 .ق ف نق ا ب

ن200ن198ن87ن96

 جمااادااا ننجبنت اااانااتنا لااانا،اااتاا نفنقااأااا نف فااأينفن اااالتنف
ن. بنل ط نفألةأفث

ن6099ن6335ن5139ن4142

ن4337ن5363ن5640ن4936 .فنمظيفصسن بن با فتنفألةأفثنفأينفألةأفث
ن تفنفأل  حن جمادا نفنمقأا نن االتنففأيني ف اتنفن ان نف 
 جمااادااا ن بنإيف ةنةماااياا نفأل اااااااااااااا ةنف ناسنا،اااتاا نفنقااأاااات

 .  قباام
ن10375ن10720ن6708ن5617

 بني  نفنظ ااااقننفاااأينفنتباااااااااااااااااا نفنم توااااتنفننظفتبنتمنإياااأففلس
ن.فأل  حن

ن373ن344ن542ن345

  ااااااااا همن فنقا  اتناسننفأينفنتباااااااااا نفنم تواتنفنمتأاااتن ب
نظ اقنفأل  ح.يف نفن

ن411ن299ن440ن295

فأينفنباااااااصأفتن فنوجااتنفنم  ضااااااااتنننقط نفنم اينياالمن بن
ن.طتااحنفنماجمإ

 180ن138ن131ن110

فأينفنت ال ن بنا فك نفالصااااااااااااااشحن فنجأهصلنفن اصاااااااااااااانصسنفنضن
ن.فنقأااتنفال جمادا 

 5191ن7656ن5474ن6551

اياناالنا لان بنيف ند فا نن اااااااااااااا فأينفن االتنفنجبنيجمنفنج 
نتاا نبانع  .ف 

ن16ن30ن165ن99

توصذنخأا نااجم ا نننمتو  نتبنةأفثنفنم ظنصسننح  ااافأينفأل
بمظ  نق ف نفن اا ن ة اااااااااظ نط  ااجنتأهصلن وبااااااااابنف جمافبن

نفنقاضب.
ن102ن89ن- -

ن

نةأفثن قميظضمنفناأ لن فشهني  نفنظنف ةنطجظ ص نفنحصئ نفنبنام نن فاي نفألةأفثنفنمقانوصسننقا ظ نفألن      
ةأثنتمنإيخانلمني  نت عا ن تأهصلنفألةأفثن(ن1901)ن(نةظفنب2020) فنذيسنطنغنفأيهمنفامن2014ننبت (ن32)

فنجبناسنلأ لان  نتباهمن بنإفايةن(ن جمادا   فنجأهصنا    فنج ناما  ف فنتوبا  فنج عظن)ننجقأيمنفنح فاجنفنمجكاان ننلم
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ظ اقنفأل  ح نفا  ةننتمنإيخانلسننأ  نفن(ن373)ناتنفن ماي ن فن فاي ننااااااامنخأا همن فنماجمإ ن تقأيااااامن بن  اااااياال
   ةن اصسن بنا فك نف صشحن فنجأهصل ن تقأيمنفنأفمنفال جمافبن(ن5191)ن جمادا ننا تقأيمنفنمبافأةنف 

جمادا ن تأاصسناسن  لنإفايةنتظ صان  ضافلانفأل    ن فال (ن10375)نن  ايانفن تفنفأل  حنفنعانغنفأيها
اي ن حلنفألاسننلا نإضا  نإنضنفقأنفتواوااتنفنج ا  ن فن  فك ناإنفنالاتنفنم تا نطجقأيمنخأااتنفن ماي ن فن ف

 ن هذهنفنباا اتنتبلمن بنت قصانفألهأف نف  ج فتااا نفنقاص نبانظنف ةنبانج أيأنفال جمادا نننوئاتنفنمبجلأ  
ن.ى تقا نطتظفصجلان  ظيتلاقأااتنف  جمادا ن ف تطظ  نفنىن:فنمج نانفنلأ نفال ج فتااب
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 ذوي اإلعاقة مديرية شؤون األشخاص إنجازالساب ًا: 
 جماداااااا ن ن ط نهاااااا:نقاااااا ظ ن نف ةنفن اااااؤ  نف ت مااااالنفنمأي  ااااا نطاااااتلجنت اااااا دبن  اااااانا   اااااااتن  ا اااااا ننننننن

(ننباااااات ن20قاصنذ حنف فاقاااااا ن قاااااامن)(ن ت أيشتاااااام نقااااااا ظ نةقااااااظقنفأللاااااا1956(ننباااااات ن)14 فن ماااااالن قاااااامن)
( ن باااااااامنإفواااااااا فتنا دعااااااااتن2014)ن(ننبااااااات 40( ن باااااااامنا فكااااااا نفأللاااااااقاصنذ حنف فاقااااااا ن قااااااامن)2017)
ا فكاااااااااا نفنجااااااااااأخلنفنمع،اااااااااا ننخطوااااااااااالنذ حننم ن بااااااااااا)2019(نباااااااااات نن)27(لااااااااااقاصنذ حنفالفاقاااااااااا ن قاااااااااامنفأل

ظف اااااااا نيذ حنف فاقااااااا نف نف  جوااااااااعننخلاااااااقاص( ن ت نامااااااااتنفنجبااااااااصلن فنقحاااااااظلن ن2017(ننبااااااات )10ف فاقااااااا )
ذ حنف فاقاااااااا نن تااااااااضناأي  اااااااا نلااااااااؤ  نفأللااااااااقاص(.ن ت2016 جمادااااااااا ننباااااااات ن)فنجاب اااااااا ننااااااااظنف ةنفنجتمااااااااا نف 

 اؤ بااااااتننف  لااااااين فنجظداااااا نأل ااااا همخاااااأااتن ن تقاااااأيمنذ حنف فاقااااا نط فايااااا ن تاااااأ   ن تأهصااااالنفأللاااااقاص
.ندماااااانت اااا  نفنمأي  ااااا ننااااذفتفناااااضنففجماااااين  ف تتمااااا نفنقاااااأ فتنطلاااااأ نياالاااامنباااااانماجمإ.ننفنماجمااااإنفنمااااأ ب

فناااااااضنا فكااااااا ن اؤ بااااااااتنفأللاااااااقاصنفنم اااااااظقصسن ااااااابنفنقطاااااااافصسنفن ،اااااااظابن فنجطاااااااظفبن فنقااااااااصن اجاب ااااااا ن
ننإ  ف فتنت خاصلان تقصامن يف لان فتقاذنف   ف فتنفنشنا نب انفنمقانوصس.

يااااااااجننجااااااأ   ن إنم فكاااااا ن فنمؤ بااااااات نقباااااامنففنم  جكااااااظ نها،نلااااااانفنجتباماااااابناااااااسنفألقبااااااامنفنجانااااااا :نقباااااا     
فأللاااااااااقاصنذ حنف فاقااااااااا  نقبااااااااامنفنمجاب ااااااااا ن فنجقصاااااااااامنفنوتاااااااااب ن قبااااااااامنف لااااااااا ف نفنج عاااااااااظحننخلاااااااااقاصنذ حن

(نف  اااااااانفتن2017 2018 2019 2020)فألفااااااظفمف فاقاااااا  ن تتوصااااااذفننلااااااذفنفنااااااأ  نةققااااااتنفنمأي  اااااا نخااااااشلن
ن(ن  قامننمؤل فتنوااسنفأليف .7فنمحصت ن بنفناأ لن قمن)

ن
ذوي اإلعاقة لالعوام  نجازال مديرية شؤون األشخاصإ يوضح (7)رقم الجدول 

(2020،2019،2018،2017) 
 

 اإلنجازال مؤشرال قياس األداء
2017 2018 2019 2020 

فأينفأللااقاصناسنذ حنف فاق نفنمبااجوصأيسناسنا فك ن
 ت قاصنف فاقات

ن-ن10554ن11724ن6725

فأينفأللااقاصناسنذ حنف فاق نفنمبااجوصأيسناسنا فك ن
 فنظنف ةن/أهصلنفنملتبفنج

ن33ن36ن35ن117

فاااأينفأل اااااااااااااا نفنجبنتمنتاااأ  حلاااان تاااأهصنلاااانننج اااااااالناإن
 فأللقاصنذ حنف فاق ن بنا فك نفنظنف ة

ن475ن915ن910ن121

فأينفأللااااااااااااااقاصناسنذ حنف فاق نفنمبااااااااااااااجوصأيسناسن
 فنقأااتنف يظف ا نفنجاب  نننظنف ة

ن565ن551ن565ن560
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 اإلنجازال مؤشرال قياس األداء
2017 2018 2019 2020 

ذيسنتمنتأهصنلمنالتاانفأينفأللقاصناسنذ حنف فاق نفن
 فنظنف ة(نفنق  اصس)ن بنا فك نفنجأهصلنفنملتب

ن33ن11ن18ن49

فأينفأللااقاصناسنذ حنف فاق نفنمبااجوصأيسناسنا فك ن
 فنمتا نفنجاب  نننظنف ة

ن830ن710ن710ن745

فأينفأللااقاصنذ حنف فاق نفنذيسنتمنلاا ف نفنقأا ننلمن
 نف ةاسنا فك نفنقطاعنفنقاصن فنجطظفبنفنضن وق نفنظن

ن1050ن1298ن1380ن1328

فأينفأللاااقاصناسنذ حنف فاق نفنمظ ظييسن بنا فك ن  
 فنقطاعنفنقاصن فنجطظفبنفنذيسنت   نفنصلاننظنف ة

ن1063ن4910ن4900ن5090

ف ااااااااااج أفثلاننفنجبنتم فأين ةأفت)ط فاج(نفنجأخلنفنمع، 
ن بنا فك نفاللقاصنذ حنفالفاق .

 9ن3ن-ن-

فااأينفالطوااالنذ حنف فاااقاا نفنمبااااااااااااااجوصااأيسناسنخااأااااتن
نفنجأخلنفنمع، 

 131ن87ن-ن-

 127ن85ن-ن-نفأينفأل  نفنمبجوصأةناسنخأااتنفنجأخلنفنمع، .
 

 

 

 

 

 

أااتنفنج ناما ن فنجأ  حا ن فنجأهصنا ننخطوالنذ حنيحصسنفناأ لن  نفنظنف ةنفمنتنفنضنتقأيمنفنح فاجن نفنق                       
لقصناسن(ن1050)نلقص ن ل ف نفنقأااتنفنتلا   ن ف يظف ا نفن اان ننا(ن850)ف فاق نفن قنا نفنعانغنفأيهمن

ذ حنف فاق نفنضن وق نفنظنف ة ندمانتجطنإنفنظنف ةنخشلنفنوج ةنفنقايا نإنضنتطظ  ن اا جلان بنااالنفأللقاصن
نخلقاصنذ حنف فاق ن إيااينطأف لنا ةنا ن يف م نننم فك ننبفاق نفح نتو صلنط  ااجنفنجأهصلنفنماجم ذ حنف 

فألهأف نف  ج فتااا نفنقاص نت قصانف يظف ا ن تطظ  هاننجصعمنا فك ن لا   نيفاا  ن هذهنف  اانفتنتبلمن بن
ن.ىف  جمادا ن ف  تقا نطتظفصجلان  ظيتلانطظ  نفنقأااتىتن:بانظنف ةنبانج أيأنفنلأ نف  ج فتاابنفنمج نا
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 :الشؤون القانونيةمديرية  إنجازالثامنًا: 
 

 جماداااااا ن ن ط نهاااااا:نقاااااا ظ ن نف ةنفن اااااؤ  نف ت مااااالنفنمأي  ااااا نطاااااتلجنت اااااا دبن  اااااانا   اااااااتن  ا اااااا ننننننن
نفنمأي  ااااا  تاااااضنت نمااااا نن مااااالنفناااااظنف ة نةنتا دا ااااا نفنج ااااا   اتنفن(ن ت أيشتااااام 1956(ننبااااات ن)14 فن مااااالن قااااامن)

 ااااابننب فاااااأفينا اااااا  إنفنقاااااظف صسن فأل بمااااا ن فنج نامااااااتنفنشناااااا نن مااااالنفناااااظنف ة ن تقاااااظمنطجقاااااأيمنفنم اااااظ ةنفنقا ظ اااااا 
تواواااااااااتنفنقاصااااااا نب مااااااالنفناااااااظنف ة نتنفن  عاااااااا ن فنأ ناااااااا  ن فن قاااااااظين ف تواوااااااااااااااااااالنفنقااااااا ف فتنف يف  ااااااا  ن ف 
فنم ااااااكمنفن قظواااااا ن فن ااااا،ا تن ااااااامنفنم ااااااكمنفنا ف اااااا ن فنتاابااااا نفن ااااااا  ن فنااااا ي ين إفاااااأفينناااااظف منفناااااأفا تن ااااااامن

ناامنا ،م نفن ألنفن ناا ن تتبامندا  نفنظثا انفنشنا ننلا.  جأفا فتنفنمقأا نفنضنف 
ايان فنمبااااااافأةنفنقا ظ ااااااا  نقبااااااامن  جكااااااظ نها،نلااااااانفنجتباماااااابنااااااااسنفألقبااااااامنفنجانا :قباااااامناجاب اااااا نفنق اااااااننننننن
 تتوصذفمننلااااااذفنفنااااااأ  ن بااااااا . ج ااااااا فتنفنقا ظ ااااااا ن فنج اااااا   ات ن قباااااامنةقااااااظقنف تن فن قااااااظي نقباااااامنف ااااااااتواوف 

ف  اااااااااانفتنفنمحصتاااااااا ن اااااااابنفناااااااااأ لن قاااااااامن(ن2017 2018 2019 2020)فألفااااااااظفمةققااااااااتنفنمأي  اااااااا نخااااااااشلن
ن(ن  قامننمؤل فتنوااسنفأليف .8)

  (2020،2019،2018،2017لألعوام ) ةنجازال مديرية الشؤون القانونييوضح إ (8)رقم الجدول       
  

 اإلنجازال مؤشرال قياس األداء
2017 2018 2019 2020 

ن150ن131ن247ن266 تواوااتنفنم أةن فنمأقق ن فنم جمأةفأينف 
فأيناباااااااظيفتنا اااااااا  إنفنقظف صسن فأل بم ن فنج ناماتن

 فنجبنتمن   لانننالاتنذفتنفن شق نبأا ها
ن15ن7ن13ن4

قظف صسن فأل بم ن فنج ناماتنفنجبنتمنفأينا اااااااااااااااا  إنفن
   لاااااناسنفنظنف ةنننالاااااتنذفتنفن شقاااا نبااااأا هااااان تمن

 إق ف هانبانا  أةنفن  ما 

ن1ن4ن2ن2

ن1700ن1879ن1974ن3246 فأينفنم ظ فتنفنقا ظ ا نفنمقأا 
 ااااااااااااااجااأفااا فتن فننظف منفااأينفن ي ينفنجبنتمااتنفنضنف 
 فنظف يةناسنفنم اكمن)تحنا ات(

ن145ن150ن185ن210

 

 نطجطظ  ن ج فتااا ن فنمج نقتحصسنف  اانفتنفنظف يهن بنفناأ لن فشهن  بنفنظنف ةنفنضنت قصان هأف لانف ننننننن
 ا ن جمادا  ن ذنيناسنخشلنا ف   نفنج    اتن ت أي لان  ان نبن نف   ف فتنفنج   فنباا اتن فنج    اتنف 

نف  نفنضنصاار  نإضا   نفنقأااتنننوئاتنفنمبجلأ  ن بناااالتنتواوااتنفنجبنتبلفنم جمأة نتقأيم ن بنفمنا  م
نفن ماي ن فن فاي ن فنجتما .
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 ستراتيجيال:الواالسياسال مديرية  إنجازالتاس ًا:
 

ت مااااالنفنمأي  ااااا نطاااااتلجنت اااااا دبن  اااااانا   اااااااتن  ا اااااا  ن ط نهاااااا:نقاااااا ظ ن نف ةنفن اااااؤ  نفال جماداااااا نننننننن
ت تاااااضنهاااااذهنفنمأي  ااااا نط  ااااامنفنباا ااااااتنفال جماداااااا ن إفاااااأفينت أيشتااااام ن ن(ن ن1956(ننبااااات ن)14 فن مااااالن قااااامن)

 نااااااا نن ن ياااااااااينفن ناااااااظل.ن تقاااااااظمنفنمأي  ااااااا فنأ ف ااااااااتن ت نصااااااالنفنحاا ااااااااتنف ةصاااااااا ا ن فنباااااااظفه نفال جماداااااااا
فنحاااا فاجن فنم ااااا  إنفنقاصاااا نب ماااالنفنااااظنف ة.ندمااااانت تااااضنفنمأي  اااا نط  اااامن اا اااااتنياااااجناولااااظمنفنتااااظعننفنجمظ اااال

 ااااااج فتااااتم ن اجاب اااااا ناج ص فتاااااام.ن ت ماااااالنفنمأي  اااااا نفنااااااضناجاب اااااا نفن شقاااااااتنفنقا  ااااااا نفإنفال جمااااااافبن  ضاااااا
 تقااااااظمن ناااااااإنفنالاااااااتنفنأففماااااا ن فنممظناااااا ن تطحصااااااانفالتواوااااااااتن فالنج فااااااااتنفنمج تعاااااا نفنصلااااااانةباااااا نفألصااااااظل

ننبمجاب  نط فاجن ا ا  إن ق ف فتن اا  نفنأ لنفن  عا .فنمأي   ن
ن

فنج اااااا  نفناااااأ نب نقبااااامنفنباا ااااااتنفال جماداااااا  نقبااااامنمااااابنااااااسنفألقباااااامنفنجانا :  جكاااااظ نها،نلاااااانفنجتبانننننن
نااااااااااااتن  صااااااااااأنفنبااااااااااظفه نيف ةنفألإقباااااااااامن ن نقباااااااااامنفنتااااااااااظعنفال جمااااااااااافبإيف ةنفنم ااااااااااا  إن فنجمظ اااااااااال ن قباااااااااامن

(ن9ف  اااااااانفتنفنمحصتاااااا ن اااااابنفناااااااأ لن قاااااامن)ن2020فااااااامن تتوصااااااذفمننلااااااذفنفنااااااأ  نةققااااااتنفنمأي  اااااا نفال جمادااااااا  ن
نااسنفأليف .  قامننمؤل فتنو

 

 ( 2020ل ام ) واالستراتيجيال نجازال مديرية السياسال يوضح إ ادناهالجدول 
 

 اإلنجازال مؤشرال قياس األداء
2020 

ن3نفأينفنمقج ةاتن فنمعاي فتنفنجبنتمنتقأيملانننااا  نفن  عا نب ،لن تظحن
ن%30  بع نفال اانن بنت قصاناؤل فتنفالتواوااتن فنمتمنفنأ نا 

ن33 فنعاة صسن فالكاييمصصسنفنذيسنتمنتبلصلنالاالمن   ف نفنأ ف اتفأين
ن2نفأينفنجقا   نفنجبنتمنففأفيفهانبأيااجنفنتظعنفال جمافب
ن1نفأينفألين نفنجبنتمنففأفيفهانبايااجنفنتظعنفال جمافب

 

اتنفنمانا نفنم صظيةنبأ نفنظنف ةنتب ضني اامنفنضنفيااينفنأفمناسنخا جنفنمقصصففشهنيج مناسنفناأ لنننننننن
(ن ذنيناسنخشلنف جقطالنفنجمظ لننأفمنط فاالان تقأيمنخأااتلانننوئاتنفنمبجلأ  ن بن2020 بناظفن جلانن امن)

اااالتنفن ماي ن فن فاي ن فنجتما  ن هذفنيبلمن بنت قصانفألهأف نفأل ج فتااا نفنقاص نبانظنف ةن خاص نفنلأ ن
نفن  فكاتن اأ بجلان ت    نفنج ا  ن فنجتبصان بنااالنفن ملنفال جمافب.فال ج فتاابنفنمج نانطجطظ  ن عتا ن

ن
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 مديرية األبنية والمسا ج إنجازالرًا: شاع
 

ت مااااالنفنمأي  ااااا نطاااااتلجنت اااااا دبن  اااااانا   اااااااتن  ا اااااا  ن ط نهاااااا:نقاااااا ظ ن نف ةنفن اااااؤ  نفال جماداااااا نننننننن
(ن1986(ننبااااااااات ن)71 ،ظااااااااااا ن قااااااااامن)لااااااااا النفنفألن باااااااااامن(ن ت أيشتااااااااام 1956(ننبااااااااات ن)14 فن مااااااااالن قااااااااامن)

 ن باااااامنلااااا ف ن1973(ننبااااات ن70 بمااااا نفنم أنااااا ننااااام ن باااااامنف اااااجئاا نفن قاااااا فتننمصاااااانمنفن ،ظاااااا ن قااااامن) فأل
 ن ااااااا نفنوقصااااااا ة نت نامااااااااتنفال اااااااجوايةنااااااااسنابااااااااكسنفأل2014(ننبااااااات ن68فن قاااااااا فتننصاااااااانمنفن ،ظاااااااا ن قااااااامن)

مأي  ااااااا نطجااااااأاصسن ااااااا،سنداااااا  مننخ ااااااا نفنوقصااااااا ةنفن تااااااضنت ن ت ناماااااااتنفال وااااااااقنفنااااااضنابااااااااكسنفأل اااااا نفن فاوااااااا .ن
 تطاااااظ  نفألطتاااااا ننإ  اااااا ن طتاااااا ن أياااااأةننمؤ بااااااتن ا فكااااا نفناااااظنف ةن تأهصااااال ن صااااااا  نفنمبااااااكسنفنقا مااااا ننلااااام ن

ف ااااااجئاا نفألطتااااااا نفنشنااااااا نننااااااظنف ة ن فنم ااااااا د ن اااااابنتاااااا خاصن طتااااااا نفنمؤ باااااااتن ن  فنقأيماااااا ن صاااااااا جلا
ن ص.فال جمادا نفن ا أةنننقطاعنفنقا

ن
قبااااااامنفأل فضااااااابن نقبااااااامنفنصااااااااا  طتاااااااا  نفألقبااااااامن  جكاااااااظ نها،نلاااااااانفنجتبامااااااابنااااااااسنفألقباااااااامنفنجاناااااااا :ننننننن

(ن2017 2018 2019 2020)فآلفااااااااااظفم ن تتوصااااااااااذفمننلااااااااااذفنفنااااااااااأ  نةققااااااااااتنفنمأي  اااااااااا نخااااااااااشلن فال ااااااااااجمشك
ن(ن  قامننمؤل فتنوااسنفأليف .10ف  اانفتنفنمحصت ن بنفناأ لن قمن)

 

 

 

 

 

 (2020،2019،2018،2017) لآلعوام نجازال مديرية األبنية والمسا جيوضح إ (10)رقم الجدول        
 

 

 مؤشرال قياس األداء
 اإلنجازال

2017 2018 2019 2020 
فأيناباكسنفأل  نفنوقص ةنفنج فكمبنفنجبنتمنإ  اههان  ن

ن2003هان  نصاا جلاناتذنطأ نفنح  ااجنفامنهنل ف
ن-ن1931ن1832ن1766

هان  نهنةنفنجبنتمنإ  اههان ل ففأيناباكسنفأل  نفنوقص ن
ن.صاا جلا

ن1ن103ن72ن73

فنجبنتمنإ  اههان فنوقص ة فنمبجوصأيسناسناباكسنفأل   فأي
ن ل فههان  نصاا جلا

ن-ن495ن432ن438

ن-ن73ن44ن55ن.فنوقص ةنفنجبنتمنف  اهها فأيناباكسنفأل  
ن-ن23ن23ن18نفنوقص ة نخ  (نإضا  ن صاا  )نفأينفنظةأفتنفنب،تا 

ن1ن30ن5ن10نفنمباكسنفنجبنتمنل فهها فأي
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 مؤشرال قياس األداء
 االنجازال

2017 2018 2019 2020 
 فأينفنمبجوصأيسناسنطتا ن صاا  ن ل ف ناباكسنفأل  

ن.فنوقص ةناسن ئ نف  اث
ن-ن44ن17ن25

سنفنجبنتمنتأهصنلان  نااننش جوايةناسناباك فأينفأل  
ن.فأل  نفنوقص ة

ن1ن103ن72ن73

فأينفنأ ف اتنفال جمادا نفنم أةننت جوايةناسنخأا ن ن ن
ن.فن  ف

ن150ن385ن350ن

ن100ن100ن85ن80نفأينفنمباكسنفنجبنتمنإيصالنفنقأااتننلا
نفأينفنمبجوصأيسناسن طتا نفنمؤ باتناسناباكسنفأل  

نفنوقص ة
ن-ن2ن2ن3

ن1ن1ن1ن1نإ  اههانننظنف ةننجقأيمنفنقأاات فأينفنمعا بنفنجبنتم
ن0ن7ن2ن2نفأينفألطتا نفنجبنتمنف جئاا هانننظنف ةننجقأيمنفنقأاات
ن17ن19ن52ن40نفأينفألطتا نفنجبنتمتنصاا جلانفنممنظد ن فنمبجأ  ة

ن

منفنظنف ةنطجتوصذنف  ف فتننجطظ  نفنحتا نفنج جامنالااكسنتقأيمنيج مناسنفناأ لنفنم ا نفنامنففشهنفنضنواانننننننننن
فنقأااتنفنجاب مننلانامانيبلمن بنفمنا نت بصسنفنقأااتنفنمقأا  ن تظ ص نفنمأ تن فنمب،سنفنمش مننخ  ةنفاللأن

نفال  ف فتن فنح فاجنتص ن بنت صانفالهأف نفال  نفال ا ا .ن هذه نطظةا ولا ناسنفنقاام ننجم،صتلا ج فتااا ن ق فم
فنقاص نفنظنف ةن فنمج نق ن ب:نت    نفنقأ ةنفنمؤ با نننظنف ةن تاذي نثقا  نفنجمص  ن فنمباهم ن بنتم،صسنفنماجم اتن

نفنم نا ن فنوئاتنفنمبجلأ  .
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 التطوير المؤسسي:ديرية م إنجازالالحادي عشر: 
تن  ا ا  ن ط نها:نقا ظ ن نف ةنفن ؤ  نفال جمادا ن فن ملن قمن ملنفنمأي   نطتلجنت ا دبن  انا   ااتننننننن

ننبت ن)14) نن امن1956( نفال جمادا  نفنجتما  نف يف حننظنف ة نفنجتبام ن بام ن ت أيشتم  نت بصسن2015( ن بام  
فالل ف نفنضنإفأفينفنقط ننت ملنفنمأي   نفنضنفنقأاات ن اتلاااتنفملنتطظ  نفاليف نفنمؤ ببنفنم جمأة.ن ن

تقأيمن ج فتااا نننظنف ةن تأهصلنفنظنف ةنننم ا د ن بن ظف  نفنمنينفحأظنفن ا بننجمص نفأليف نفن ،ظابن فن واوا  ف 
نتبلصلننفنوتبنفنأفم نفن ع،ات  ن بنفنظنف ة نصاا   نفن منااتن فأل بم  تطحصانا ا  إنفن ،ظا نفمنا نن ظ ع 
ةنفنم    ن تطظ  نفنمق   نفنم   ب ن تباهمن بنتطظ  ندمانت   نفنمأي   نفنضنإيف ن نكج   ا ن بنفنظنف ة نف

 .  ا لن قتظفتنفالتصالنفنأفخنبن فنقا  ب
  جكظ نها،نلانفنجتبامبناسنفألقبامنفنجانا :نقبمنتطظ  نفاليف نفنمؤ بب نقبمنفنأفمنفنوتبن فن ع،ات نقبمن    

نفنم ن قبم ن ت بصسنفنقأاات  نإيف ة نقبم نف نكج   ا   ن فن ،ظا  نفنأ  نةققتنفنح اا  ننلذف جاب  ن فنجقصام. تتوصذفم
(ن  قامننمؤل فتن11ف  اانفتنفنمحصت ن بنفناأ لن قمن)ن(2017 2018 2019 2020)فنمأي   نخشلنفاابن

نوااسنفأليف .

 (2020،2019،2018،2017)التطوير المؤسسي ل امي نجازال مديرية يوضح إ (11)رقم الجدول 
 ف  اانفت اؤل فتنوااسنفأليف 

ن2020 2019 2018 2017
ن885 860ن870 841ن.فأينابجقأابنفنح  أنف نكج   بن بنفنظنف ة

نتمننفأي نفنجب نفالنكج   ا  ن فنقأاات نفنم ظ ع  فنجطحاقات
نف ج أفثلا.

ن12 8ن6 4

ن67 67ن64 62ن.فأينفنظةأفتنف يف   نفنم عظط نفنضنفن ع، ناإنفنظنف ة
هاناسننات نفنجقطاطنفأينفنقططنف  ج فتااا نفنجبنتمنإفأفي

ن.بمؤل فتلا
ن1 1ن1 1

ن1 1ن1 1ن.فأينفنجقا   نفنبتظ  نفنجبنتمنإفأفيهان ففجمايها
نإفأفيهان نتم نفنجب نفنم د  ن ب نفنمأي  ات نفمل نخطط فأي

ن.بمؤل فتلا
ن18 18ن18 18

نإفأفيهان نتم نفنجب نفنمصأف  ن ب نفنمأي  ات نفمل نخطط فأي
ن.بمؤل فتلا

ن41 41ن41 41

ظف اجلانا يف   ن بنفنم د ن فنمصأف نفنجبنتمنفأينفنمبجظ اتنف
ن.اإنفنقط نفال ج فتااا 

ن59 59ن59 59

ن- 8ن5 2نفأينفنقأااتنفالنكج   ا نفنمبج أث 



46 

 

 

نفنضن ن اياتنتطظ  نفنقأااتنننننننن نفنج ظلنف نكج   بننجبلصلن صظلنفنقأااتننتتوصذفمنتنفنظنف ة خط 
 كمانب ،لنإنكج   بن عطنف نكج   بناإنل دا لان بنتقأيمنفنقأااتفال جمادا ننطانحصلا نةصثن   تنفمنا نفن

فمنتنفنظنف ةنفنضنتطظ  ن ت أيثناظق لانف نكج   بنفنذحنفلجملنفنضن ماذجنإنكج   ا ننطنعاتنةانفن صظلن
 ن(ن ةأةنإيف   ناصأف ا67 فمنتنفنظنف ةنفنضن عطن)نفنضنفنم نظااتن ف جقعالنفن ،ا تن فنجظفصلناإنفنمظفطتصس.

 نفنم ظ ع ن دااص فتنفنم فوع نااالنفأل بماااأا نت  صااا تمن  إن  ف ن دوا ةنخطظطنفن عطنف نكج   بننقنلانتاب  ن
.ن  بنااالنتطظ  نفأليف نفنمؤ ببن فنجمص نةققتن(ناا ا10(ناا انإنض)2(ن ةأةنإيف   ناسن)63طصسنفنظنف ةنن )

إضا  نإنضنت قصانن ا د ن ا  ةنفنمنينفحأظنفن ا بنننجمص ن%(ن  قامننتجا جنتقصام9فنظنف ةن بع نت بسنطن تن)
ن) نطن ت نفنقأا  ناجنقب ن ضا نفنأ ف اتن%(72 بع  ناس نفن أيأ نففأفي ن ب نفنمأي    نا ا د  نفنض نفضا    

ن فال ج فتااااتن ن فط نها:
 ن نفال جمادا  نفنجتما  ننظنف ة نفنم أن  نفال ج فتااا  نفنقط  نةب ن2021-2017ا ف    ن ففجمايها  

 فالصظل.
 اأي   ناصأف ا نتاب مننظنف ةنفنجتما نفال جمادا نن ما نتقأيمنفنقأااتن  اناجطنعاتنن(41اجاب من)ن

 اتلاا نفنمجبظقنفنقوبنفنم جمأة.
 .ففأفينابظيةنينصلنفنمجاب  ن نجقصامنفنمحتبنفنضنفنتجا جن فنمبجاص نننتظعنفال جمافب 
 دامن صظنف ةنفنجتما نفال جمادا .ففأفينابظيةنفنأنصلنفال ج لايحنن قنفن ملنفنجطظن 
 2020فنم ا د ن بنففأفينفنجقا   نفنوتا نفط نهافن ينفنضنتق   نةان نفنحشينا ظ نفنجتما نفال جم ا ن. 
 .فنم ا د ن بنففأفين تتوصذنخط ن اه   نففمالنفنظنف ةنبانج االناإنن ا   ندظ   ا 

 
 قصانفألهأف نف  ج فتااا نفنقاص نبانظنف ة ن عانج أيأن هذهنف   ف فتن ف  اانفتنتبلمنب ،لناعال ن بنتنننن

نفنلأ نف  ج فتاابنفنمج نانطج    نفنقأ ةنفنمؤ با نننظنف ةن تاذي نثقا  نفنجمص .
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 :ديرية الشؤون اإلداريةم إنجازالالثاني عشر: 
 ن ط نهااااااااااا:نقااااااااااا ظ ن نف ةنفن ااااااااااؤ  نت ماااااااااالنفنمأي  اااااااااا نطااااااااااتلجنت ااااااااااا دبن  ااااااااااانا   ااااااااااااتن  ا ااااااااااا ننننننن

(ن32(ن ت أيشتااااااااااااام ن باااااااااااااامنفنناااااااااااااظفنمنفن ااااااااااااااا ن قااااااااااااامن)1956(ننبااااااااااااات ن)14فال جماداااااااااااااا ن فن مااااااااااااالن قااااااااااااامن)
ت تاااااااضناأي  ااااااا نفن اااااااؤ  نف يف  ااااااا نطجاااااااأاصسندا ااااااا ن(ن ت أيشتااااااامن فنج نامااااااااتنفنصااااااااي ةنبمظ عااااااام ن ن1993نباااااات )

 ف اااااااجشالان صااااااا  لان تق  تلاااااااان إيف ةنفةجاا ااااااااتنفناااااااظنف ةنااااااااسنفنماااااااظفين فنناااااااظفنم ن اجاب ااااااا نفمناااااااااتنلااااااا ف لان
فنمباااااااااجظيفاتن ا فوعااااااااا نفمناااااااااااتنفناااااااااا ينفناااااااااأ  ح ن ت مااااااااالنفنمأي  ااااااااا نفناااااااااضنتاااااااااأاصسنفنقاااااااااأااتنفنشناااااااااا ن

تصااااااالتن فمناااااااتنفنصااااااا  ن فنتبا ااااا ننكا ااااا نا ف اااااانفناااااظنف ة ن تقاااااظمنطجتباااااامنتتاقااااالنفنم ف اااااشتنفنصااااااي ةن كا
فنااااااظنف ةناااااااسن  ااااااا لنفنتقاااااالن اجاب اااااا نصاااااااا جلان إيف ةن فنااااااظف يةناااااااسن إنااااااضنفنااااااظنف ة ن تقااااااظمنطجااااااأاصسنفةجاا اااااااتن

 .ة دجلان تتقشتلا
قباااااااامن نقباااااااامنفنااااااااأيظف اااااااااأفي ن ف نقباااااااامنفننااااااااظفنم  جكااااااااظ نها،نلااااااااانفنجتباماااااااابناااااااااسنفألقبااااااااامنفنجانااااااااا :نننننن 

 نقبااااااامنفنم اااااااج  اتن فن طاااااااا فت ن تتوصاااااااذفمننلاااااااذفنفناااااااأ  نةققاااااااتنفنمأي  ااااااا نقبااااااامنفن  دااااااا  نفنقاااااااأااتنفنمباااااااا أة
(ن  قاااااااااااامن12ف  ااااااااااااانفتنفنمحصتااااااااااا ن ااااااااااابنفنااااااااااااأ لن قااااااااااامن)ن(2017 2018 2019 2020)نفألفاااااااااااظفمخاااااااااااشلن

ننمؤل فتنوااسنفأليف .
 (2020،2019،2018،2017لألعوام ) الشؤون اإلدارية نجازال مديريةيوضح إ (12)رقم الجدول      

 اإلنجازال مؤشرال قياس األداء
2017 2018 2019 2020 

ن245ن243ن243ن243نفن أينفنج فكمبننظ ا طنفنتقل
ن%100ن%98ن%95ن%70ن بع نفأل ل ةن بنفنظنف ةنإنضنفأينفنمظةوصس

فأينفن طا فتنفنجبنتمنط ةلانن اياتنتمأيأنفنظنف ةناسناظفين
نإراث ن ق طا ا ن   ل ةن  ثاث

ن52ن120ن111ن75

ن/ اشتنفن ةشتنفنجبنتمنص  لاننقبمنفن  د نفأيني ات 
نفنظنف ة

ن1377ن1535ن1101ن1250

أينفن طا فتنفنجبنتمنط ةلانن اياتنفنقأااتنفنمبا أةنف
ننبت نداان 

ن4ن3ن2ن2

ن41961ن66282ن62511ن55.07نفأينفنظثا انفنجبنتمن  لوجلانإنكج   اا
فأينفنمبجوصأيسناسنفنمبافأفتنفن صتا نفنجبنتقأالانفنظنف ةن

نبانجتبصاناإنفنم تصصسناسنةبالنفنمظفن  ن فنجح فات
ن31601ن20702ن12915ن9120
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ي  ناأي   نفن ؤ  نف يف   ن بنفمنا نتقأيمنفنقأااتنفنمبا أةنننظةأفتنفاليف   ناسننيحصسنفناأ لن فشهننننننن
ىت    نفنقأ ةنفنمؤ با نننظنف ةن تاذي نثقا  نف لنتقأيمنخأااتلانب،وا ةن هذفني تعطنبانلأ نفال ج فتاابنفنمج نان

نفنجمص ى

ن

ن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 

 

  :الموارد البشريةديرية م إنجازالالثالث عشر: 
ت ملنفنمأي   نطتلجنت ا دبن  انا   ااتن  ا ا  ن ط نها:نقا ظ ن نف ةنفن ؤ  نفال جمادا ن فن ملن قمنننننننن

ت تضناأي   نفنمظف ين( ن ن2013(ننباااااااتمن)82(ن ت أيشتم ن بامنييظف نفنقأا نفنمأ ا ن قمن)1956(ننبااااااات ن)14)
 فأل بم ن فنح فاجنفنمج مت ن ماإننفال ج فتااااتنينفنع    ن تطظ  إن اا اتنفنمظف نفنع    نبانم ا د ن بن ض

فمنااتنفنمظف ينفنع اااا   ن تطحاقلانب،وا ةن عماني اااامسنتظ ص نفنمظف ينفنع اااا   نفنمؤهن ن فنقاي ةنفنضنفن ملنةباااا ن
فنمج نق نطلاناسن اااج فتااا ننظنف ةنفنجتما نفال جمادا  ن إيف ةنلاااؤ  لان اجاب  ندا  نف   ف فتنالاجطنعاتنفنقط نف

تا  خنفال ااجقطالن ن اي نفال وكاكنفسنفن مل ن تطظ  نقأ فتلان   إندوا تلانطجأ  حلان تأهصنلانبا ااجم ف ناسن  لن
ننفال تقا نبمبجظتنفنقأااتنفنجبنتقأالانفنظنف ةن ت بصتلا.

ا اتن  اااااشتنفنمظف ينطاقباااامنتقطاطنفنمظف ينفنع اااا    نقباااامن  جكظ نها،نلانفنجتبامبناسنفألقبااااامنفنجانا :ن    
 تتوصذفمننلذفنفنأ  نةققتنفنمأي   نخشلنن نقبااااااااامنتتما نفنمظف ينفنع ااااااااا   .فنمظف ينفنع ااااااااا   نيف ةإقبااااااااامننفنع ااااااااا    
ن(ن  قامننمؤل فتنوااسنفأليف .13(نف  اانفتنفنمحصت ن بنفناأ لن قمن)2017 2018 2019 2020)فألفظفم

 

 (2020،2019،2018،2017لألعوام ) الموارد البشرية نجازال مديريةيوضح إ (13)رقم الجدول      
 اإلنجازال مؤشرال قياس األداء

2017 2018 2019 2020 
فأينفنمظةوصسنفنذيسنيجمنتأ  حلمناسنخشلنإن اقلمن بن  انااتن

نخا  ا ن يفخنا 
ن861ن3376ن2450ن3600

فأينفنمظةوصسنفنذيسنتمنتأ  حلمنبمظ  نخط نف ةشلن فنج اق ن
نبفنظةاو

ن-ن23ن58ن34

نبمظ  نخط ن نطظةا فنواايي  نت صتلم نتم نفنذيس نفنمظةوصس فأي
نف ةشلن فنج اق 

ن6ن9ن8ن4

ن171ن223ن120ن321نفأينبطاقاتنفنظصفنفنظةاوبنفنجبنتمنإفأفيهان ا ف  جلا
ن54ن82ن57ن81نفأينفنمظةوصسنفنذيسنتمنت صصتلمنخشلنفن ام

ن478ن45ن32ن47ن.فا نفأينفنمظةوصسنفنذيسنتمنت أيلنف ضافلمنفنظةا
ن78ن188ن397ن291نفأينفنح فاجنفنجأ  حا نفنجبنتمنتتوصذها

نفنظنف ةن ناظفن   نضمس نفنقط  ن ب نتتوصذها نفنمقج ح نفنح فاج فأي
ن ات مسنفةجاا اتنفنمظةوصس

ن24ن26ن15ن23

ن-ن2ن6ن3نإيوايهمن بنب  اتني ف ا نفأينفنمظةوصسنفنذيسنتم
ن51ن105ن128ن75ن ن كمالني ف جلمنفنااا ا فأينفنطنع نفنذيسنتمنتأ  حلمندمجطن

ننننننننن
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خشلنت    ننناناساقناسنفناأ لنففشهنبأ نفنظنف ةنتب ضنإنضنت    ن عتا نقأ فتنفن اانصسننأيلااشةينننننننننن
فنم ا  ن ت بصسنفنملا فتننأيلمننجم،صتلمناسنفنقاامنبملماهمنفنمتصظصنفنصلان بنبطاقاتنفنظصفنفنظةاوب ن

 هذفن نباالةشلن فنج اق نفنظةاوب اا نفنمج نقاااا  ن فنقح فتن بن اا اتنفنمظف ينفنع   اافنضنتظةافنهذهنفنم فضا  ن
ن.فنمؤ با نننظنف ةن تاذي نثقا  نفنجمص ىن نفنقأ ةناايباهمن بنت قصانفنلأ نفال ج فتاابنفنذحنيتصنفنضنىنت   

ن

ن
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 :ديرية الموارد الماليةم لإنجازاالرابع عشر: 
 

ت مااااالنفنمأي  ااااا نطاااااتلجنت اااااا دبن  اااااانا   اااااااتن  ا اااااا  ن ط نهاااااا:نقاااااا ظ ن نف ةنفن اااااؤ  نفال جماداااااا نننننننن
ت تااااااضناأي  اااااا ن( ن ن1994(ننباااااات ن)3(ن ت أيشتاااااام نفنتبااااااامنفنمااااااانبن قاااااامن)1956(ننباااااات ن)14 فن ماااااالن قاااااامن)

ا اااااا  عناظفن اااااا نفنمااااااظف ينفنمانااااااا نباااااا يف ةنفأل  ااااااط نفنمج نقاااااا نبانمبااااااا لنفنمانااااااا ن فنجاااااابنت ااااااجملنفنااااااضنإفااااااأفين
فنااااااظنف ةنبانجتبااااااصاناااااااإن ماااااااإنفنمااااااأي  اتن فنظةااااااأفتنف يف  اااااا  ن إفااااااأفينفن باااااااباتنفن اااااال   ن فنقجااااااااا نفنااااااضن
فخااااااجش ن  ظففلااااااا ن تظن ااااااإن صاااااا  نفنمااااااظف ينفنمانااااااا نفنمجاةاااااا نةباااااا نخطاااااا نف  واااااااقنفنمقاااااا  ة ندمااااااانتباااااااهمن

ن.ج فتااا ناسنفنمصاي نفنمجاة فنمأي   نبان ملنفنضنتظ ص نفنجمظ لنفنشنمننجتوصذنخط نفنظنف ةنف  
 

، قسؤؤؤم الرواتؤؤؤب، قسؤؤؤم التؤؤؤدقيق المؤؤؤالي، قسؤؤؤم المحاسؤؤؤبة  جكاااظ نها،نلاااانفنجتبامااابنااااسنفألقباااامنفنجاناااا :ن     

نفألفااااااااظفم تتوصااااااااذفمننلااااااااذفنفنااااااااأ  نةققااااااااتنفنمأي  اااااااا نخااااااااشلن، قسؤؤؤؤؤؤؤؤم األمانؤؤؤؤؤؤؤؤات. قسؤؤؤؤؤؤؤؤم الصؤؤؤؤؤؤؤؤرف المؤؤؤؤؤؤؤؤالي
(ن  قااااااااااامننمؤلاااااااااا فتنوااااااااااااسن14من)(نف  اااااااااااانفتنفنمحصتاااااااااا ن اااااااااابنفناااااااااااأ لن قاااااااااا2020 2017 2018 2019)

 فأليف .

 

 (2019،2018،2017،2020) لآلعوام الموارد المالية نجازال مديريةيوضح إ (14)رقم الجدول     
  اإلنجــــــازال مؤشرال قياس األداء

2017 2018 2019 2020 
نفؤؤاقهؤؤا من إنسؤؤؤؤؤؤبؤؤة المبؤؤال  التي تم 

جمؤؤؤالي مخصؤؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤؤؤؤؤات الوزارة إ

زارة من المرصؤؤؤؤؤؤودة في موازنة الو

 .خالل الموقف المالي

95,50 % 87,200% 84,900% 96.6 % 

نسؤؤؤؤؤؤبؤؤؤة اإلنجؤؤؤاز من المشؤؤؤؤؤؤؤؤؤاريع 

ية الممولة مال المرصؤؤؤؤؤؤودة  /الرأسؤؤؤؤؤؤ

 .ضمن الموازنة الرأسمالية

99,1 % 69,800% 69,9% 86.5 % 

إجمالي السؤؤؤؤؤقوف الممنوحة من قيمة 

إجمؤؤالي الحوالت الصؤؤؤؤؤؤؤؤادرة خالل 

 .العام

30,420,000 32,610,000 35,600,000 29,525,000 

 

إجمالي قيمة الشيكات المصروفة من 

 .إجمالي قيمة الشيكات الصادرة

30,321,422 30,258,908 33,802,831 28,160,356 

 1 1 1 1 إعداد الموازنة العامة للوزارة

 

ظفن جلانفنبتظ  نننظنف ةناسنيحصسنفناأ لن فشهني  ناأي   نفنمظف ينفنمانا ن بنإيف ةنفن منااتنفنمانا ن إيف ةناننننننن
ني تعطنبانلأ نفال ج فتاابنفنمج نان ن هذف ن ا ا   لا ننح فاالا نبانمقصصاتنفنمانا  ىت    نفنقأ ةنف لن  أها

نفنمؤ با نننظنف ةن تاذي نثقا  نفنجمص ى
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 :ديرية االتصالم إنجازالالخامس عشر: 
 

  ن ط نهااااااا:نقااااااا ظ ن نف ةنفن ااااااؤ  نفال جمادااااااا نت ماااااالنفنمأي  اااااا نطااااااتلجنت ااااااا دبن  ااااااانا   ااااااااتن  ا اااااااننننن
يااطااااااا نفااااااسنفنااااااظنف ةنإ ت تااااااضنهااااااذهنفنمأي  اااااا نباااااا ط فننصااااااظ ةنن(ن ت أيشتاااااام 1956(ننباااااات ن)14 فن ماااااالن قاااااامن)

فاااااااشمن تكاااااااظ سن  حنفاااااااامناباااااااا أنناااااااظنف ةنفنجتماااااااا نفال جماداااااااا ن   ااااااااطاتلان تتباااااااامنفن شقااااااا نااااااااإن  اااااااا لنف 
ن با ا .ن ق اياهانف 

فااااااشم نقبااااامنفنجظدااااااا ن فنج قاااااافنفنماجم ااااااب ننلاااااانفنجتباماااااابنااااااسنفألقبااااااامنفنجاناااااا :نقبااااامنف   جكاااااظ نها،     
نفألفاااااظفم تتوصاااااذفمننلاااااذفنفناااااأ  نةققاااااتنفنمأي  ااااا نخاااااشلنن ااااااا  نقبااااامنفنمباااااؤ نا نفنماجم اااااا .نقبااااامنفن شقااااااتنف

(ن  قااااااااااامننمؤلاااااااااا فتنوااااااااااااسن15(نف  اااااااااااانفتنفنمحصتاااااااااا ن اااااااااابنفناااااااااااأ لن قاااااااااامن)2017 2018 2019 2020)
نفأليف .

 (2020،2019،2018،2014لألعوام ) ديرية االتصالم نجازاليوضح إ (15)رقم الجدول 
 اإلنجــــــازال مؤشرال قياس األداء

2017 2018 201
9 

2020 

ن13ن282ن82ن150 فأينةمشتنفنجظدا ن فنج قافنفنجبنتمنتتوصذهان)يفمنخا  ب(
ن41ن410ن1171ن410ن(فنظنف ة)نفأينةمشتنفنجظدا نفنماجم ا 

ن8ن65ن41ن74نفأينفنم قوصسنفنذيسنتنقظفني  فتنتت اطا 
ن8ن65ن41ن74ن(يفمنخا  ب)نفأينفنم قوصسنفنمتوذيسنن مشتنفنجظدا 

ن41ن41ن41ن41ن(فنظنف ة)نفأينفنم قوصسنفنمتوذيسنن مشتنفنجظدا نفنماجم ا 
ن615ن9572ن13241ن4864ن(فنظنف ة)نفأينفنمبجوصأيسناسنةمشتنفنجظدا نفنماجم ا 

ن2400ن1220ن1115ن1322نفأين  ا لنفنجظدا نفنمت ظ ةنإنكج   اا
فأينفنو انااتن فنتأ فتن فنمؤتم فتن فال جمافاتن   شنفن ملن

نفنمج نق نبأفمالنفنظنف ةنفنجبنتمناجاب  نتتوصذها
ن5ن10ن99ن14

فأينفنو انااتن فأل  ط ن فنح فاجنفنمتح ق نفسناأي  اتنا د ن
نمن   هاناسنخشلنصو  نفنفابحظكفنظنف ةن فنمصأف نفنجبنت

ن1100ن1500ن1415ن388

ن1ن2ن3ن4نفأينفأل شمنفنمصظ ةنفنقاص نبانظنف ةن تصظ  هان اظ جا لا
ن400ن350ن528ن92نفأينفنجقا   نفنص فا نفنمت ظ ة

ن100ن300ن256ن192نفأينفنأفظفتنفنمقجنو ننظ ا لنف فشمن فنص وصصس
ن50ن100ن97ن42نتنفنظن  تنفنمصأف ا ننج طا ن ظالفأينفناظال

ن1100ن550ن649ن311نفأينفنم ف شتن فنمقاطعاتنف فشاا نفنصاي ة
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 اإلنجــــــازال مؤشرال قياس األداء
2017 2018 201

9 
2020 

ن71ن50ن99ن50نفأينف فش اتنفنمت ظ ةن بن  ا لنف فشم
فأين داالتنفأل عا ن ا طاتنفنجنو  ظ ن ف ذفف نفنجبنت طبن

ن  اطاتنفنظنف ةنب ،نبنيظاب
ن50ن50ن636ن60

ن150ن150ن150ن150نفنجبنت طبن خعا نفنظنف ةفأينفنمظفقإنف نكج   ا ن
فأينفن االتنف  با ا نفنم صظيةن فنمت ظ ةن بنف فشمنفنجبنيجمن

ناجاب جلا
ن100ن90ن49ن70

فأينةمشتنفنجظدا نفنماجم ا )فنباا اتنفال جمادا ننمتاه  ن
ن.(فن تفن فنجكوص 

ن-ن396ن451ن138

 ت مشتنفنجظدا نفنماجم ا )فنباا افأينفنم قوصسنفنمتوذيسنن
ن.(فال جمادا ننمتاه  نفن تفن فنجكوص 

ن-ن41ن41ن41

)فنباا اتننفأينفنمبجوصأيسناسنةمشتنفنجظدا نفنماجم ا 
ن(.فال جمادا ننمتاه  نفن تفن فنجكوص 

ن-ن7143ن10335ن6708

ن-ن82ن123ن82ن.(ظدا )فنو ص نفنب،ا ا فأينةمشتنفنج
ن-ن41ن41ن41ن.()فنو ص نفنب،ا ا نفأينفنم قوصسنفنمتوذيسنن مشتنفنجظدا 

)فنو ص ننفأينفنمبجوصأيسناسنةمشتنفنجظدا نفنماجم ا 
ن.(فنب،ا ا 

ن-ن1650ن2383ن2210

 279ن2210ن600ن3352نفأينفنمبجوصأيسناسنةمشتنفنجظدا نفنظفنأي ن)نيفمنخا  ب(
 

 

 

 

 

فنأ  نفنظقا بنفنجبنتقظمنطلانفنظنف ةننن أناسنفنبظفه نفنبنحا ن ت    نفنبظفه ننيشةقناسنفناأ لنففشهنننننننن
 عانج أيأنفنلأ نفال ج فتاابنفال ج فتااا نفنقاصمنبانظنف ةنيبلمنب ،لناعال ن بنت قصانفالهأف نفاليااطا ن هذفن

ننم نا ن فنوئاتنفنمبجلأ  ى.فنمج نانطانىفنمباهم ن بنتم،صسنفنماجم اتنف
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 الرقابة الداخلية:حدة و  إنجازالالسادس عشر: 

(ن31تمنإ  ا ن ةأةنفن قاب نفنأفخنا ن بن نف ةنفنجتما نفال جمادا نف جتايفننحشغني ن ن  ا نفنظن ف ن قمن)     
فنق ف نفنضنفتقاذنفنق ف فتننةصثن صااااااااع تن ةأةنفن قاب ن ةأن همنفألي فتنفنجبنتبااااااااافأناجقذن1992نباااااااات ن

ةصثنتقظمنفنظةأةنبان قاب نفنضنفألفمالنفنمقجنو نبانظنف ةنفنمانا ن.نفنبنام ن صظالمنننم ا ب نفنضنفنمالنفن ام
 فنوتا ن ف يف   نبا ضاااااا  نننمأي  اتن فنم فك نفن ،ظاا ن فنقاصااااا ن فنجطظدا نفنجبنتأي هان  نت ااااا  نفنصلان

نضنفنق ف فتنفنصاااي ةنن ااما نصاا جلان فأفنجلان فأمنفنج باافنباتقاذهان ف طعاقلانفنظنف ةنبا ضااا  نننجأقصانف
 ت أيشتم نفنج اا   اتنفنقاصاا نن2011(ننباات ن3 بامنفن قاب نفنأفخنا ن قمن)اإنفنقظف صسن فنج اا   اتنفنتا ذة:ن

نن.طظنف ةنفنجتما نفال جمادا 
 نفن قاب ن فنجأقصانف يف حنن نقباااااام فنجأقصانفنمانبنفن قاب ن تجكظ نهذهنفنظةأةناسنفألقبااااااامنفنجانا :نقباااااام      

نفنااا قاااااااابااااااا  نفألفاااظفمنن.فناااواااتااابن فناااجاااااااأقاااصاااان قبااااااااااااااااام نخاااشل نفناااماااااااأيااا  ااااااا  نةاااقاااقااااااات نفناااااااأ   ننااالاااااااذف  تاااتاااواااصاااااااذفم
 (ن  قامننمؤل فتنوااسنفأليف .16(نف  اانفتنفنمحصت ن بنفناأ لن قمن)2017 2018 2019 2020)

ن

 (2020،2019،2018،2017الداخلية لألعوام)وحده الرقابة نجازال يوضح إ (16)رقم الجدول  
 اإلنجازال مؤشرال قياس األداء

2017 2018 2019 2020 
ن15142ن13224ن13858ن12859ن.فنجأقصانفنضنابجتأفتنفنتوقاتن فألاا ات

فن ينفلنف اااااجا ااااااةاتنييظف نفنم ا اااااع ن فنكج نفن قاطا ن
نفنصاي ةناسنييظف نفنم ا ع ن  نف ةنفنمانا نةصثنطنغنفأي
فال ااجا اااةاتن فنكج نفنجبنفمنتنفنظنف ةنفنضنتصااظ حلان

 . ف لا نب  لا

ن55ن135ن118ن101

فن ينفنضنفن اااااااااااااا،ا تناسندا  نفنالاتنفن قاطا ن ف لا لان
نةب نفألصظل

ن56ن75ن65ن50

نننجاااااأقصانفنماااااانبن ف يف حن فنوتبنفنضنفنظةاااااأفتن ن اااااا ة
نفن ،ظاا ن فنقاص ن فألهنا ن فنجطظدا نبما صلانفنمأي  ات

ن فنم،ات ن فنم فك فنجاب  ننلاناظنف 

ن385ن154ن238ن220

ن14669ن26922ن28585ن21050نفنجبنتمنتأواقلانفأينفنكج نفنصاي ة
 5325ن-ن-ن-ن2020فأينفن  ا فتنتتوصذَفنال فا نفنأ اعننن امن

فأينفنمظفطتصسن فنمت ااااااااااااااأتن فنمظةوصسنفنمقانوصسنال فا ن
نفنأ اع

ن501ن-ن-ن-
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ن

ناأ لنففشهني  نفنظنف ةن بنضما ن شا نإ  ف فتنفنق ف فتنفاليف   ن فنمانا نبمانيجظف انيشةقناسنفننننننن
اإناعايئنفن ظدم نفن لصأةن هذفنيبلمنب ،لناعال ن بنت قصانفالهأف نفال ج فتااا نفنقاصمنبانظنف ة ن عانج أيأن

نا  نفنجمص ى.فنلأ نفال ج فتاابنفنمج نانطانىت    نفنقأ ةنفنمؤ با نننظنف ةن تاذي نثق
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 :وحدة خدمة الجمهور إنجازالالسابع عشر: 

ت مااااالنفنمأي  ااااا نطاااااتلجنت اااااا دبن  اااااانا   اااااااتن  ا اااااا  ن ط نهاااااا:نقاااااا ظ ن نف ةنفن اااااؤ  نفال جماداااااا نننننننن
(ن ت أيشتااااام ن ت جحااااا ن ةاااااأةنخأاااااا نفناملاااااظ نطظفبااااا ن  ف لااااا ن نف ةنفنجتماااااا ن1956(ننبااااات ن)14 فن مااااالن قااااامن)
با اااااجقعالناجنقااااابنفنقأاااااا ن تقاااااأيمنفنقأاااااا ننلااااامنبانجتباااااصانااااااإنفنماااااأي  اتنفنم تاااااا ن ااااابننت تاااااضفال جماداااااا  ن ن

فنااااااظنف ة ن اجاب ااااااا نفنطنعااااااااتنفناااااااظف يةنإنااااااضنفناااااااظنف ةنااااااااسنفناااااااأيظف نفنمنكاااااابن   ا ااااااا نفناااااااظن ف ن اانااااااا نفنتاااااااظفل ن
 اااااااااجأفا فتنفنجاااااااابنياااااااااجمنت ظ نلاااااااااانااااااااااسن إناااااااااضنفناااااااااأ ف  نف ني ف ااااااااااتنفن انااااااااا نفال جماداااااااااا ن ف  فنقاااااااااامنبااااااااا   ن

 .ؤ باتنفنم تا  فنم

 تتوصاااااذفمن. غاثؤؤؤؤؤةاإلقسؤؤؤؤؤم رشؤؤؤؤؤاد والتوجيؤؤؤؤؤه، اإل قسؤؤؤؤؤم  جكاااااظ نها،نلاااااانفنجتبامااااابنااااااسنفألقباااااامنفنجاناااااا :نن      
ف  ااااااااااانفتنفنمحصتااااااااا ن ااااااااابنن(2017 2018 2019 2020)فألفاااااااااظفمنلاااااااااذفنفناااااااااأ  نةققاااااااااتنفنمأي  ااااااااا نخاااااااااشلن

ن(ن  قامننمؤل فتنوااسنفأليف .17فناأ لن قمن)

 (2020،2019،2018،2017) لألعوام خدمة الجمهوروحده ازال نجيوضح إ (17)رقم الجدول 

 اإلنجازال مؤشرال قياس األداء
2017 2018 2019 2020 

ن19324ن23315ن23199ن29133نتمنف جقعانلمفنم ف  صسنفنذيسنففأين
فأيناجنقبنفنقأا نفنذيسنتمنف جقعانلمن قأاتنفنقأا ننلمن

 اسنخشلن ةأةنخأا نفناملظ ناعال ة
ن5875ن4355ن5366ن12847

فأيناجنقبنفنقأا نفنذيسنتمنف جقعانلمن قأاتنفنقأا ننلمن
نبانجتبصاناإنفنمأي  اتنفنم تا ن بنفنظنف ة

ن9240ن12397ن11676ن16286

ن1860ن610ن347ن158نفأينفن ،ا حنفنقا  ا ن فنأفخنا نفنجبنتمنف جقعانلا
ن1860ن610ن348ن158نيفخناان خا  اانفأينفن ،ا حنفنجبنتمنفن ينفنصلا

ن25ن67ن51ن14نفأينفالقج فةاتنفنقا  ا ن فنأفخنا نفنجبنتمنف جقعانلا
ن35ن2220ن2211ن3123نفأينفن تا فتنفنقا  ا ن فنأفخنا نفنجبنتمنف جقعانلا
ن180ن1137ن2413ن2420نفأينطنعاتنفنمقأا ننن صظلنفنضنفنم نظاات

نفنم نظااتن نفنض ننن صظل نفنمقأا  نفنكنب نفنطنعات فأي
نخجصاص نابتنف

ن168ن-ن-ن-

فأينفنطنعاتنفنكنبنفنمقأا ننن صظلنفنضنفنم نظااتن تمن
نفن ينفنام

ن12ن-ن-ن-

ن4209ن5563ن6157ن6057نفأينفنم ف  صسنفنذيسنتمنف جقعانلمن بنقبمنفالراث 
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ن
صسن فنمج نق نبانأنصلنظضمنفناأ لنففشهني  نفنظنف ةن بنتطحصانفي فتنت بصسنفنقأااتنفنمقأا نننمظفطتينننننن

نطجطحصان نفنظنف ة نفنضني   نفضا   نفن ،ا حن فالقج فةاتنفن ،ظاا   نفناملظ ن اتلاا  فال لايحننم،ات نخأا 
فال  ف فتنن ما نةانفن صظلنفنضنفنم نظاات نن هذفنيبلمنب ،لناعالااا ن بنت قصانفالهاااااأف نفال ج فتااا ن

نفنلااااا ن عانج أياااأ نبانظنف ة  ن تاذي نثقا  نفنقاصم نننظنف ة نفنمؤ با  نىت    نفنقأ ة ااااأ نفال ج فتاابنفنمج نااااااااااااانطا
نفنجمص ى.

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
 

فأينفنأ ف اتنفال جمادا ن فنطنعاتنفنأفخنا ن فنقا  ا نفنجبن
ناالتنفنطا   تمنف جقعانلاننش جوايةناسنةبالنفالراث ننن 

ن1098ن-ن-ن-

فأينفال  نفنمبجوصأةن تمنابافأتلاناسنةبالنفنمبافأفتن
نفنطا   

ن727ن-ن-ن-

 ا نخشلناعاي فتن فتواوااتنخا  ا ناحفأينفنمبجوصأيسناسن
ن بنقبمنفالراث 

ن512ن-ن-ن-
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  وحدة ملافحة التسول: إنجازالالثامج عشر: 

ت مااااالنفنمأي  ااااا نطاااااتلجنت اااااا دبن  اااااانا   اااااااتن  ا اااااا  ن ط نهاااااا:نقاااااا ظ ن نف ةنفن اااااؤ  نفال جماداااااا نننننننن
 ت تاااااضن ةاااااأةنا،ا  ااااا نفنجباااااظلنبان اااااأنااااااسنةااااااه ةنفنجباااااظلنن(ن ت أيشتااااام.1956(ننبااااات ن)14 قااااامن)ن مااااال فن

(ناااااااسنقااااااا ظ نفن قظعااااااات نقااااااا ظ نفالةااااااأفث نقااااااا ظ نا فوعاااااا ن اااااانظكن389تطحاقااااااانننتصااااااظصنفنقا ظ ااااااا ن قاااااامن)
تلمنفالةاااااأفثن قاااااا ظ ن نف ةنفن اااااؤ  نفال جماداااااا ن فن مااااالنطاااااا عطنفنمجباااااظنصسن  فايااااا ن تأهصااااالنفنم ،اااااظاصسناااااا

 .ن ة،امنق ا ا بمظ  ن
باااامنا فكاااا ن فاياااا ن تأهصاااالنققباااامنضااااعطنفنمجبااااظنصس ن  جكااااظ نها،نلااااانفنجتباماااابناااااسنفألقبااااامنفنجانااااا :ن       

ن(2017 2018 2019 2020ذفنفناااااااااااأ  نةققاااااااااااتنفنمأي  ااااااااااا نخاااااااااااشلنفألفاااااااااااظفمن) تتوصاااااااااااذفمننلااااااااااانفنمجباااااااااااظنصس.
نيف .(ن  قامننمؤل فتنوااسنفأل18ف  اانفتنفنمحصت ن بنفناأ لن قمن)

 

 (2020،2019،2018،2017وحدة ملافحة التسول لألعوام )نجازال يوضح إ (18)رقم الجدول 
 

 اإلنجازال مؤشرال قياس األداء
2017 2018 2019 2020 

ن5406ن4135ن4350ن4290نفنصلمناسن ئجبنفنعان صسن فألةأفثنفنذيسنتمنضعطلمفأينفنمجبظنصسن
ن2993ن2496ن3593ن3093 فنذيسنتمنضعطلمفأينفنمجبظنصسنفنعان صسن
ن2413ن1639ن1200ن1197نفنذيسنتمنضعطلمفأينفنمجبظنصسنفألةأفثن

ن6192ن4800ن5210ن4220نفأينةمشتنفنجبظلنفنجبنتمنتتوصذها
 

 

اسنفناأ لنففشهني  نفنظنف ةن بنفمنا نإفايةنتأهصلن ئ نفنمجبظنصسنن ما نتظ ص نفن ماي ن فن فاي ننيج مننننن
لناعال ن بنت قصانفالهأف نفال ج فتااا نفنقاصمنبانظنف ة ن عانج أيأنفنلأ نفال ج فتاابننلم ن هذفنيبلمنب ،

نفنمج نانطانىنتطظ  نفنقأااتنفال جمادا ن فال تقا نطتظفصجلان  ظيتلانى.
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 وزارة التنمية االجتماعية ابرز تحديال 

 

نقأمنب ضنفنج    اتنفال جمادا . .1

ني نفنع    نفنمجقصص ن بنتقأيمنخأااتنفن ماي نفال جمادا . قصنفنكظف .2

نن ايةنفن  طنفنضنخأااتنفال جمادا نفنمقأا . .3

ن قصنفنمظف ينفنمانا نفنقاص نباال واقنفنضنخأااتنفن ماي . .4

ضااااااااا فنف اااااااااجااب نفنظنف ةنننج ظلنفن قمبنف نكج   بنفنتاتجنفسنفنجكانافنفنشنا ننجطظ  نفنحتا نفنج جا ن .5

 فن عطنف نكج   بن   بم نفنم فوع نن ماي نفنمتجو صسن تطظ  نقظففأنفنحاا اتنب  ضنإيف ةنفن ا ااااااااااااااظعا ن

 ةان ننفنمتجو صسنإنكج   اا.
 

 2021خالل عام وزارة التنمية االجتماعية ل التطل ال المستقبليةابرز 
ن

 

إ  ف فتنإفأفيننا ف   نفنج ااااااااا   اتنفال جمادا نفنتاةم نن ملنفنظنف ةن تطظ  ها نبمان بنذنينإ اااااااااجكمال .1

 ابظيةنقا ظ نفن ملنفال جمافبنفأل ي ب.

 إفايةنها،ن ن نف ةنفنجتما نفال جمادا ن فنظةأفتنفنجتباما نفنجاب  ننلا. .2

(نطتلجنت ا دبني ففبنا ا د ن2026-2022 ضإنخط نف ج فتااا نننظنف ةننمأةنخم ن تظفتنقايا ن) .3

فنضنف نتج ااامسنا ا  نفنقط نفال اااج فتااا ننكا  ناباااجظ اتنفنمظةوصسن دذنينفن ااا دا نفال اااج فتااصصس 

 ا ظ ن  اببنخاصنبمظف ل نفن تفنبمقجنفنفل،ان ن ف ظففمن فنوئاتنفنجبنتج  ضننم.

 إفأفين تتوصذنخط نف ج فتااا نإفشاا نننج االناإنفنج أياتنفال جمادا ن بنفأل ي . .4

 بنفأل ي  ن ت بااصتلانا ف   نآنااتنفملنفنجتبااصاناإنفنمؤ ااباااتنذفتنفالخجصاااصنبم،ا   نفنجبااظلن .5

 بماني مسندوا ةنإ  ف فتنتتوصذنةمشتنا،ا   نفنجبظل.
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اجقصاااااااصااااااا ن بنتقفافنفن ااااااا طنفنتوبااااااابنفنضناجنقبنخأااتني  نفن فاي نب اا ننإفأفين تتوصذنط فاج .6

  ن ذنينبانج ا  ناإنفن  دا .ي  ن فاي نفنمبتصسنبقاص ناتجو ب ن

طتلجنت اااااااااااااا دب ن إفأفينتقا   نن2025-2019مادا ناجاب  نتتوصذنفنقط نفال اااااااااااااج فتااا ننن ماي نفال ج .7

فنمجاب  ننم اااا  إنهذهنفال اااج فتااا نب ااا،لناتجبم ن فتقاذنف   ف فتنفنجصااا ا ا نب اااأ نفال   ف اتن  ن

 .فال ج فتااا ضمسنهذهننا ظ نفال جااب ننخنااتن فنصأااتن  أت ن تتوصذ

ن ،لنإنكج   ب.ف جكمالنإ  ف فتنإطشقن تو صلنتقأيمنفنقأااتنننمظفطتصسنب .8
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