
100%
(الهجف الخئيدي القصاعي)مغ االشار العام 

12%

20%
وزن الهدف الرئيسي من االجمالي

%25إجخاء السخاجعات القانػنية الالزمة : 1البخنامج 

خارجيداخمي

دراسة وإبجاء الخأي في 
مذاريع القػانيغ  التي يتع 
إحالتها إلى االدارة  العامة 
لمذؤون واألبحاث القانػنية

4XXXX150%عجد عجد القػانيغ

دراسة بعس القػانيغ 
والمػائح واالنطسة ذات 

العالقة بعسل الػزارة
4XXXX150%عجد عجد القػانيغ

%25تشسية القجرات القانػنية واإلدارية لمقانػنييغ: 2البخنامج 

خارجيداخمي

تعزيز  سيادة القانون وحساية الحقوق والحريات: 1الهدف االستراتيجي

تطوير العسل القانوني : 1 الهدف الرئيدي 

مالحطا
ت

األولػية 
(1-2-

3)

الػزن 
%الشدبي 

الجهة السدانجة األنذصة

الػزن 
%الشدبي 

ندبة 
%اإلنجاز

ندبة 
%اإلنجاز

4ر 3ر 2ر 1ر
$التكمفة 

4ر3ر2ر1رالجهة السدانجةالجهة السدئػلةالهجف السخجػمؤشخ األداءاألنذصة
مالحطا$التكمفة 

ت

األولػية 
(1-2-

3)

م2020الخصة التذغيمية لػزارة العجل لعام 

اإلدارة العامة 
لمذئػن واألبحاث 

الذؤون / القانػنية 
القانػنية

مكتب الػكيل

.االمتثال لسقتزيات الحكم الرشيد وتعزيز سيادة القانون: الهدف العام 

الجهة السدئػلة الهجف السخجػ مؤشخ األداء



اإللتحاق ببخنامج تجربيي في 
:     الجورات القانػنية التالية

دورة في شخح قانػن     -
.                  األراضي

دورة في               -
.   قانػن التحيكع الفمدصيشي

                           
دورة في أصػل الرياغة -

الفشية إلعجاد مذاريع 
.القػانيغ والمػائح والقخارات

/  ساعة20
مػضف

اإلدارة العامة 
لمذؤون واألبحاث 

القانػنية

السعهج العالي 
لمقزاء

XXXX1100%

%25تصػيخ العسل في دائخة  اإلبحاث القانػنية: 3البخنامج 

خارجيداخمي

إعجاد بحث قانػني في 
أصػل التبميغ لألوراق 

القزائية وفق قانػن أصػل 
.السحاكسات السجنية والتجارية

X125%

إعجاد دراسة نقجية لقانػن 
لدشة 3السشازعات اإلدارية 

م2016
X125%

مالحطا
ت

األولػية 
(1-2-

3)

الػزن 
%الشدبي

ندبة 
%اإلنجاز

ابحاث سشػيا3

4ر3ر2ر1ر

عجد االبحاث

دائخة األبحاث 
القانػنية

$التكمفة 
الجهة السدانجةالجهة السدئػلةالهجف السخجػمؤشخ األداءاألنذصة



إعجاد بحث بعشػان 
اإلختراص التذخيعي 
لمدمصة التشفيحية وفقًا 

.لمجستػر الفمدصيشي

X125%

 أوراق عسل 3إعجاد 
لمسذاركة في األيام الجراسية 

.والسؤتسخات ذات العالقة
عدد االوارق

XXXX125% أوراق عسل3 

%25تصػيخ العسل القانػني : 4البخنامج 

خارجيداخمي
إعجاد وابجاء الخأي القانػني 
في السدائل التي تعخض 

عمى  دائخة الذؤون القانػنية
XXXX150%دائخة الذؤون القانػنيةحدب الػاردعجد

XXXX150%دائخة الذؤون القانػنيةحدب الػاردعجد السحكخاتاعجداد السحكخات القانػنية

خارجيداخلي

التشديق مع وزارة الجاخمية 
لفخز الجسعيات الفاعمة

التنسيك

X15%مخة واحجة

الديارة الذهخية لمجسعيات
معدل الزيارات

XXXXشهخي
110%

ابحاث سشػيا3 عجد االبحاث

دائخة األبحاث 
القانػنية

1ر
مالحطا

ت

األولػية 
(1-2-

3)

الػزن 
%الشدبي

ندبة 
%اإلنجاز

4ر3ر2ر
$التكمفة 

الجهة السدانجةالجهة السدئػلةالهجف السخجػمؤشخ األداءاألنذصة

4ر3ر2ر1رالجهة المساندةالجهة المسئولةالهدف المرجومؤشر األداءاألنشطة
$التكلفة 

مالحظات
األولوية 

(1-2-3)

الوزن 

%النسبي

نسبة 

%اإلنجاز

دائخة الجسعيات



تشطيع لقاء  لخؤساء 
الجسعيات مع عصػفة وكيل 

الػزارة
عدد اللماءات

مخة واحجة سشػيا

مكتب الوكيل

X

1

10%

تشطيع ورش عسل مذتخك مع 
السؤسدات القانػنبة تهجف فئة 

عدد الورشمعيشة مغ السجتسع

2XX
1

15%

متابعة التقاريخ االدارية والسالية 
المتابعةلمجسعيات

XXXXلجسيع الجسعيات
1

15%

الستابعة القانػنية لديخ 
االنتخابات

المتابعة

XXXXلجسيع الجسعيات
1

15%

XX115%اعتماد الدليلاعداد الدليلتصػيخ دليل إجخاءات الجائخة

اعداد الشساذجاعجاد نساذج دليل اإلجخاءات
اعتماد النماذج

X
115%

20%
%25حساية حقػق الشدالء : 1البخنامج 

خارجيداخمي
اإلشخاف عمى مكخمات 
ندالء مخاكد اإلصالح 

والتأهيل ومخاكد التػقيف
XX130%الػكيلحقػق اإلندانحدب الطخفعجد السشح

الخد عمى شمبات مشح ندالء 
مخاكد اإلصالح والتأهيل 

ومخاكد التػقيف إجازات بيتية
عجد السشح

XXXX135%الػكيلحقػق اإلندان حدب الحاجة

مالحطا$التكمفة 
ت

األولػية 
(1-2-

3)

الػزن 
%الشدبي 

ندبة 
%اإلنجاز

4ر3ر2ر1رالجهة السدانجةالجهة السدئػلةالهجف السخجػمؤشخ األداء األنذصة

حساية الحقوق والحريات : 2 الهدف الرئيدي 

دائخة الجسعيات



تفقج الدجػن ومخاكد 
التػقيف بذكل دوري 

ومشتطع، ومتابعة السعالجات 
.مع الجهات السخترة

عدد الزيارات

XXXX135%الػكيلحقػق اإلندانزيارات شهخيا4

%25تصػيخ آليات حساية حقػق اإلندان : 2البخنامج 

خارجيداخمي

السذاركة في المجان 
واالجتساعات القانػنية 

ولجان التحقيق الجاخمية و 
.الخارجية

عدد اللجان

XXXX210%الػكيلحقػق اإلندانلجشتيغ أسبػعيا

تقجيع السذػرة القانػنية حػل 
القػانيغ و المػائح و األنطسة 

التي يختبط مػضػعها 
.بحقػق االندان وغيخها

عدد االستشارات

XXXX115%الػكيلحقػق اإلندانمخة شهخيا

الخد عمى التقاريخ التي تخد 
الػزارة الستعمقة بحقػق 
اإلندان الرادرة عغ 

مشطسات حقػق اإلندان 
.إلبجاء الخأي والتعقيب عميها

عدد الردود

XXXX115%الػكيلحقػق اإلندانمخة شهخيا

4ر3ر2ر1رالجهة السدانجةالجهة السدئػلةالهجف السخجػمؤشخ األداءاألنذصة
مالحطا$التكمفة 

ت

األولػية 
(1-2-

3)

الػزن 
%الشدبي 

ندبة 
%اإلنجاز



دراسة وإبجاء الخأي القانػني 
بذأن الصمبات التي تخد 

الػزارة بذأن إعادة السحاكسة 
.والشقس بأمخ خصي

عدد الردود

XXXX115%الػكيلحقػق اإلندانمخة شهخيا

تسثيل الػزارة مع الػزارات 
والجهات السعشية بحقػق 

.اإلندان
عدد

XXXX215%الػكيلحقػق اإلندانمخة شهخيا

السذاركة في البخامج 
الخاصة بسشاهزة العشف 

.ضج السخأة و حساية الصفػلة
عدد المشاركات

XXXX215%الػكيلحقػق اإلندانمخة شهخيا

التػاصل مع مشطسات 
السجتسع السجني في مجال 

.حقػق اإلندان
عدد االتصاالت

XXXX115%الػكيلحقػق اإلندانمخة شهخيا

%25السعالجة الفعالة لمذكاوى والسطالع :3البخنامج 

خارجيداخمي
الخد عمى الذكاوى الػاردة 

ومتابعة معالجتها
%100نسبة المعالجة

125%

.إعجاد التقاريخ واإلحرائيات
عدد التمارير

XXXX125%الػكيلحقػق اإلندانتقخيخ شهخي

عقج ورش عسل مع الجهات 
.ذات العالقة

معدل عمد الورش

XXXX125%الػكيلحقػق اإلندانمخة ربعيا

مالحطا$التكمفة 
ت

األولػية 
(1-2-

3)

الػزن 
%الشدبي 

ندبة 
%اإلنجاز

4ر3ر2ر1رالجهة السدانجةالجهة السدئػلةالهجف السخجػمؤشخ األداءاألنذصة



.إعجاد السحكخات القانػنية
عدد

XXXX125%الػكيلحقػق اإلندانمحكخة شهخيا 2
%25تعديد سيادة القانػن والحكع الخشيج: 4البخنامج 

خارجيداخمي

السذاركة في اجتساعات 
المجشة القػمية الػششية 

لسكافحة السخجرات 
والسؤثخات العقمية

حزػر 
االجتساع شهخيا

الػكيلاجتساع 2
وحجة حقػق 

االندان
XXXX2100%

20%
%15تشسية السػارد البذخية : 1البخنامج 

خارجيداخمي
دورة سسػم و مخجرات 

خارجية تتعمق باستخجام 
االجهدة الحجيثة

دورة سشػياتشفيح الجورة
االدارة العامة 
لمسعسل الجشائي

X115%

X115%دورة سشػياتشفيح الجورةدورة تدييف وتدويخ خارجية

االستعانة  باألدلة الجشائية 
في وزارة الجاخمية في تجريب 

دورة )السػضفيغ الججد 
(تدييف وتدويخ

دورة سشػياتشفيح دورة
االدارة العامة 
لمسعسل الجشائي

وزارة الجاخمية 
األدلة )

(الجشائية
X115%

دورات في التذخيح 
االفتخاضي

X15%الساليةمػضفيغ 3عجد الستجربيغ

4ر3ر2ر1رالجهة السدانجة
مالحطا$التكمفة 

ت

األولػية 
(1-2-

3)

الػزن 
%الشدبي 

ندبة 
%اإلنجاز

تطوير العسل في إدارة الطب الذرعي والسعسل الجشائي : 3 الهدف الرئيدي 

4ر3ر2ر1رالجهة السدانجةالجهة السدئػلةالهجف السخجػمؤشخ األداءاألنذصة
مالحطا$التكمفة 

ت

األولػية 
(1-2-

3)

الػزن 
%الشدبي 

ندبة 
%اإلنجاز

الجهة السدئػلةالهجف السخجػمؤشخ األداءاألنذصة



عقج دورة تجريبية داخمية 
يقػم بها السعسل الجشائي 

بالتدييف والتدويخ )خاصة 
والدسػم والسخجرات و 

DNA لمشيابات والقزاء 
بالتعاون مع  (العدكخي

األدلة الجشائية

دورة سشػياتشفيح دورة
االدارة العامة 
لمسعسل الجشائي

وزارة الجاخمية 
األدلة )

(الجشائية
X115%

 دراسات عميا وما جدتيخ 
ودكتػراة في الصب الذخعي 

والعمػم الجشائية
مشحة 4تػفيخ مشح

االدارة العامة 
لمسعسل الجشائي

X125%

%15تصػيخ نطع السعمػمات االدارية : 2البخنامج 

خارجيداخمي
الخبط االلكتخوني مع الشيابة 

والسحاكع والػزارة
X130%السعسل الجشائيالحاسػب%100الخبط الكامل

اعجاد بخنامج محػسب 
لمتقاريخ الصبية الذخعية

X35%الصب الذخعيالحاسػباعجاد البخنامج

تصػيخ بخنامج الدسػم و 
السخجرات االلكتخوني

الحاسػبتصػيخ البخنامج
اإلدارة العامة 
لمسعسل الجشائي

X135%

%20تصػيخ االداء : 3البخنامج 

خارجيداخمي

3ر2ر1رالجهة السدانجةالجهة السدئػلةالهجف السخجػ

4ر3ر2ر1رالجهة السدانجةالجهة السدئػلةالهجف السخجػمؤشخ األداءاألنذصة
مالحطا$التكمفة 

ت

األولػية 
(1-2-

3)

الػزن 
%الشدبي 

ندبة 
%اإلنجاز

4رمؤشخ األداءاألنذصة
مالحطا$التكمفة 

ت

األولػية 
(1-2-

3)

الػزن 
%الشدبي 

ندبة 
%اإلنجاز



عسل محكخة تفاهع مع وزارة 
الجاخمية لتحجيج السدئػليات 

والرالحيات
توليع المذكرة

1محكخة 
اإلدارة العامة 
لمسعسل الجشائي

X130%

افتتاح قدع تدييف وتدويخ و 
رفجه باألجهدة والسػضفيغ

افتتاح المسم ورفده بالمطلوب

تػفيخ مػضفيغ 
 واألجهدة 2عجد 

الالزمة

اإلدارة العامة 
لمسعسل الجشائي

X170%

%20تصػيخ آليات العسل : 4البخنامج 

خارجيداخمي

تفعيل البخوتػكػالت السػجػدة
تفعيل جسيع 
البختػكػالت

XXXX40%الصب الذخعي

آلية )عقج ورشة عسل 
تجهيد وتحزيخ وارسال 

العيشات البيػلػجية لفحرها 
(في السعسل الجشائي

ورشة واحجةعجد الػرش
االدارة العامة 
لمسعسل الجشائي

X160%

%15اجخاء الفحػصات واعجاد التقاريخ : 5البخنامج

خارجيداخمي
اجخاء الفحػصات لحالت 
الصب الذخعي و شباعة 

كافة التقاريخ
XXXX135%الصب الذخعيحدب الحاجةعجد التقاريخ

4ر 3ر 2ر 1ر الجهة السدانجة الجهة السدئػلة الهجف السخجػ مؤشخ األداء األنذصة
مالحطا$التكمفة 

ت

األولػية 
(1-2-

3)

الػزن 
%الشدبي

ندبة 
%اإلنجاز

مالحطا$التكمفة 
ت

األولػية 
(1-2-

3)

الػزن 
%الشدبي

ندبة 
%اإلنجاز

4ر3ر2ر1رالجهة السدانجةالجهة السدئػلةالهجف السخجػمؤشخ األداءاألنذصة



اجخاء الفحػصات لعيشات 
الدسػم والسخجرات وأعجاد 

التقاريخ الخاصة بها

عجد 
الفحػصات 

عيشات الدسػم 
والسخجرات

20000%
االدارة العامة 
لمسعسل الجشائي

XXXX135%

التشديق مع وزارة الدراعة و 
الجامعة االسالمية لفحز 
العيشات الػلخدة مغ السعسل 

الجشائي

فحز 
العيشات الػاردة 

الى وزارة 
الدراعة و 
الجامعة 
االسالمية 

 50بسعجل 
شهخ/عيشة

60
االدارة العامة 
لمسعسل الجشائي

XXXX230%

%15تصػيخ التجهيدات في ادارة الصب الذخعي : 6البخنامج 

خارجيداخمي
%135×1عجدتػفيخ جهاز اشعة متشقل

%130×1عجدتػفيخ مشذار عطع
%135××تجهيد القدعتجهيدات لقدع الباثػلػجي

20%
%30استسخارية تقجيع خجمات الدجل العجلي : 1البخنامج 

خارجيداخمي
مالحطا

ت

األولػية 
(1-2-

3)

4ر3ر2ر1رالجهة السدانجةالجهة السدئػلةالهجف السخجػمؤشخ األداءاألنذصة
مالحطا$التكمفة 

ت

األولػية 
(1-2-

3)

الػزن 
%الشدبي 

ندبة 
%اإلنجاز

ندبة 
%اإلنجاز

تطوير العسل في الدجل العدلي الوطشي : 4 الهدف الرئيدي 

4ر3ر2ر1رالجهة السدانجةالجهة السدئػلةالهجف السخجػمؤشخ األداءاألنذصة
الػزن $التكمفة 

%الشدبي 

الذؤون 
االدارية 
والسالية 
والتخصيط



إصجار الذهادات بأنػاعها 
 (محكػمية، عجم محكػمية)

بالمغتيغ العخبية واإلنجميدية
عدد الشهادات

 شهادة 1000
شهخيًا

XXXX120%

 حفظ وأرشفة الصمبات 
والسدتشجات الكتخونيا

عدد الطلبات المؤرشفة

%120غيخ محجد

تجويغ تعجيل البيانات في 
الدجل الخاص بحلظ

عدد المعامالت

 معاممة 350
شهخيًا

XXXX120%

إعجاد التقاريخ واإلحرائيات 
الجورية

عدد التمارير

XXXX120% تقخيخ سشػي12

تمقي الذكاوى الستعمقة بعسل 
اإلدارة ومعالجتها

نسبة المعالجة

100%120%
وزن الهدف الرئيسي من االجمالي

%35تصػيخ قاعجة البيانات السحػسبة لمدجل العجلي : 2البخنامج 

خارجيداخمي

إدخال وتحجيث البيانات 
كافة األحكام )بذكل دوري 

الباتة الػاردة مغ الشيابة 
العامة والسجمذ األعمى 
لمقزاء ومجمذ القزاء 
الذخعي وهيئة القزاء 

(العدكخي
معدل تحديث البيانات

XXXX150%غيخ محجد

حفظ وأرشفة األحكام الباتة 
الػاردة لإلدارة

معدل االرشفة

XXXX150%غيخ محجد

4ر
مالحطا$التكمفة 

ت

األولػية 
(1-2-

3)

الػزن 
%الشدبي 

ندبة 
%اإلنجاز

اإلدارة العامة 
لمدجل العجلي

اإلدارة العامة 
لمدجل العجلي

3ر2ر1رالجهة السدانجةالجهة السدئػلةالهجف السخجػمؤشخ األداءاألنذصة

إلدارة العامة 
لمحاسػب 
والسعمػمات



%35تحديغ جػدة الخجمة السقجمة في الدجل العجلي الػششي: 3البخنامج 

خارجيداخمي
تصػيخ البخنامج االلكتخوني 

والخبط مع الشيابة
XXXX140%اتسام الخبط

دراسة الحرػل عمى 
الذهادات الرادرة مغ ادارة 
الدجل العجلي  عغ شخيق 

مكاتب كتبة العجل في 
.السحافطات

XXXX160%اعجاد الجراسة

وزن الهدف الرئيسي من االجمالي20%

%35تشسية السػارد البذخية : 1البخنامج 

خارجيداخمي
عقج دورات مبتجئة في المغة 

(1)العبخية عجد 
X120%السعهجمػضفػ كتاب العجلمػضف/ ساعة30

عقج دورات مبتجئة في المغة 
(1)االنجميدية عجد 

X120%السعهجمػضفػ كتاب العجلمػضف/ ساعة30

عقج دورات متخررة في 
(1)لغة اإلشارة عجد 

X120%السعهجمػضفػ كتاب العجلمػضف/ ساعة30

عقج دورات متخررة في 
(1)تذخيز األفخاد عجد 

X120%السعهجمػضفػ كتاب العجلمػضف/ ساعة30

تطوير عسل دوائر كاتب العدل : 5 الهدف الرئيدي 

3ر2ر1رالجهة السدانجةالجهة السدئػلةالهجف السخجػمؤشخ األداءاألنذصة

4ر3ر2ر1ر
مالحطا$التكمفة 

ت

األولػية 
(1-2-

3)

الػزن 
%الشدبي 

ندبة 
%اإلنجاز

اإلدارة العامة 
لمدجل العجلي

إلدارة العامة 
لمحاسػب 
والسعمػمات

الجهة السدانجةالجهة السدئػلةالهجف السخجػمؤشخ األداءاألنذصة
الػزن 
%الشدبي 

ندبة 
%اإلنجاز

4ر
مالحطا$التكمفة 

ت

األولػية 
(1-2-

3)

مػضف/  ساعات التجريب



عقج دورات إدارية وقانػنية  
متخررة تهجف لتصػيخ 

(1)اداء السػضف عجد
X120%السعهجمػضفػ كتاب العجلمػضف/ ساعة30

خارجيداخمي

عقج لقاءات مػسعة مع 
السػضفيغ الججد لتعخيفهع 
بسجى اهسية العسل لجى 
(2)دوائخ كتاب العجل عجد

عدد اللماءات

X130%السػضفيغ الججد لقاء3

عقج دورات متخررة 
تدتهجف نحديغ اداء 

(3)السػضف الججيجعجد
عدد الدورات

X135%السػضفيغ الججدمػضف/ ساعة30

الستابعة الجورية لتقييع اداء 
السػضف الججيج

معدل المتابعة

XXXX135%السػضفيغ الججدمدتسخ

%35تحديغ الخجمة: 2البخنامج 

خارجيداخمي
إشالق خجمة الخسائل 

smsالقريخة 
XXXX130%السػاشغاشالق الخجمة

الخبط االلكتخوني بيغ كتاب 
العجل ووزارة االقتراد 
والغخفة التجارية والصابػ

X135%مػضفػ كتاب العجلاتسام الخبط

مالحطا$التكمفة 
ت

األولػية 
(1-2-

3)

الػزن 
%الشدبي 

ندبة 
%اإلنجاز

4ر3ر2ر1رالجهة السدانجةالجهة السدئػلةالهجف السخجػمؤشخ األداءاألنذصة

الػزن 
%الشدبي 

ندبة 
%اإلنجاز

4ر3ر2ر1رالجهة السدانجةالجهة السدئػلةالهجف السخجػمؤشخ األداءاألنذصة
مالحطا$التكمفة 

ت

األولػية 
(1-2-

3)

مػضف/  ساعات التجريب



تصػيخ دليل اإلجخاءات 
السػحج

X135%السػاشغتصػيخ الجليل

%30تصػيخ آليات العسل: 3البخنامج 

خارجيداخمي
عقج ورشات عسل لسشاقذة 

مجى اهسية حفظ السعامالت 
(2)العجلية عجد

عدد الورش

XX50%مػضفػا كتاب العجل ورشة2

عقج دورات تأهيمية تهجف 
الى كيفية حفظ السعامالت 

موظف/ ساعات التدريب(3)العجلية

/  ساعة 20
مػضف

Xمػضفػا كتاب العجل
50%
10%

100%
%15تفعيل عسمية الستابعة والتقييع : 1البخنامج 

خارجيداخمي
الستابعة برػرة دورية بذأن 

تشفيح مهام وأعسال وبخامج 
االدارات العامة

معدل المتابعة

XXXX115%الخقابة الجاخميةالػكيلشهخيا

متابعة تشفيح الدياسات 
العامة التى يتع اقخارها مغ 

قبل الػزيخ في الػزارة
معدل المتابعة

XXXX115%الخقابة الجاخميةمكتب الػكيلشهخيا

تطوير وسائل عسل وحدة الرقابة الداخلية - تفعيل آليات الستابعة والتقييم:  الهدف الرئيدي

4ر3ر2ر1رالجهة السدانجةالجهة السدئػلةالهجف السخجػمؤشخ األداءاألنذصة
مالحطا$التكمفة 

ت

األولػية 
(1-2-

3)

الػزن 
%الشدبي 

ندبة 
%اإلنجاز

ندبة 
%اإلنجاز

4ر3ر2ر1رالجهة السدانجةالجهة السدئػلةالهجف السخجػمؤشخ األداءاألنذصة
مالحطا$التكمفة 

ت

تطبيق آليات الذفافية والسداءلة والسعيارية: 1الهدف االستراتيجي

األولػية 
(1-2-

3)

الػزن 
%الشدبي 



رفع وتقجيع التقاريخ الجورية 
عغ انذصة وانجازات الػزارة 

حدب األصػل
معدل المتابعة

الػكيلشهخيا
شؤون مجمذ 

الػزراء
XXXX115%

الكيام بالديارات الجورية 
والستكخرة بحيث تذسل كافة 

.السخافق التابعة لمػزارة
معدل المتابعة

XXXX115%الخقابة الجاخميةشهخيا

متابعة عسميات تقييع أداء 
العامميغ

معدل المتابعة

الخقابة الجاخميةمخة بالعام
الذؤون 
االدارية

X110%

XXX115%التخصيطالخقابة الجاخميةمدتسخمعدل المتابعةمتابعة تشفيح مخخجات تقييع األداء
%15الخقابة اإلدارية : 2البخنامج 

خارجيداخمي

التأكج مغ صحة وسالمة 
إجخاءات العسل في جسيع 

الػحجات اإلدارية مغ خالل 
الديارات التي تقػم بها 

.الػحجة عمى الػزارة ومخافقها
معدل الزيارات

XXXX120%الخقابة الجاخميةزيارة اسبػعيا 2

XXXX120%الخقابة الجاخميةشهخيامعدل المراجعةمخاجعة القخارات اإلدارية ومصابقتها لمقػانيغ
XXXX120%الخقابة الجاخميةشهخيامعدل المراجعةالعقػد/مخاجعة ممفات السػضفيغ

XXXX120%الخقابة الجاخميةشهخيامعدل المتابعةمتابعة سجالت الجوام وساعات العسل االضافي

مالحطا$التكمفة 
ت

األولػية 
(1-2-

3)

الػزن 
%الشدبي 

ندبة 
%اإلنجاز

4ر3ر2ر1رالجهة السدانجةالجهة السدئػلةالهجف السخجػمؤشخ األداءاألنذصة



التأكج مغ سالمة تصبيق 
القػانيغ والمػائح السالية 
واإلدارية الرادرةعغ 

معدل المتابعة.الجهات السخكدية

XXXX120%الخقابة الجاخميةشهخيا

%25الخقابة الفشية : 3البخنامج 

خارجيداخمي
XXXX135%الخقابة الجاخميةاسبػعيامعدلمتابعة تشفيح الخصة حدب اإلنجاز 

.متابعة تصبيق القػانيغ والمػائح واالنطسة السعسػل بها  XXXX135%الخقابة الجاخميةشهخيامعدل
XXXX130%الخقابة الجاخميةشهخياالتأكج مغ صحة وسالمة االجخاءات

%15الخقابة السالية : 4البخنامج 

خارجيداخمي

متابعة سجل الجخد وسجل 
الحخكة لمديارات والسحخوقات

حدب الذهػر 
السحكػرة

XXXX125%الذؤون االداريةالخقابة الجاخمية

X125%الذؤون الساليةالخقابة الجاخميةمخة بالعام(2020--2019)متابعة ممف االلتدامات السالية 
XXXX125%الذؤون االداريةالخقابة الجاخميةشهخيامتابعة العقػد ذات األثخ السالي واصجار تقاريخ 

تجقيق االيخادات والشفقات 
ومخاجعة سجالت االصػل

XXXX125%الذؤون الساليةالخقابة الجاخميةشهخيا

%15تصػيخ أنساط العالقة مع السؤسدات الخقابية : 5البخنامج 

خارجيداخمي
4ر3ر2ر1رالجهة السدانجة

الػزن 
%الشدبي

ندبة 
%اإلنجاز

3ر 2ر1رالجهة السدانجةالجهة السدئػلةلهجف السخجػمؤشخ األداءاألنذصة

الجهة السدئػلةالهجف السخجػمؤشخ األداءاألنذصة

4ر

مالحطا$التكمفة 
ت

األولػية 
(1-2-

3)

الػزن 
%الشدبي

ندبة 
%اإلنجاز

مالحطا$التكمفة 
ت

األولػية 
(1-2-

3)

4ر3ر2ر1رالجهة السدانجةالجهة السدئػلةالهجف السخجػمؤشخ األداءاألنذصة
مالحطا$التكمفة 

ت

األولػية 
(1-2-

3)

الػزن 
%الشدبي 

ندبة 
%اإلنجاز



X150%الخقابة الجاخميةتجهيز الماعدةتجهيد قاعجة بيانات بالسؤسدات الخقابية
السذاركة في ورش عسل مع 

السؤسدات الحكػمية
XXXX250%الخقابة الجاخميةحدب الجعػة

%15الذكاوى وحقػق اإلندان :6البخنامج 

خارجيداخمي

استكبال الذكاوى التي تحال 
لمخقابة مغ الػزارة ومتابعتها 

.مع الجهات السخترة
XXXX135%الخقابة الجاخميةاسبػعيا

متابعة إنجاز الذكاوى 
والسطالع السقجمة لمػازرة

XXXX135%الخقابة الجاخميةشهخيا

متابعة تشفيح تػصيات 
زيارات التفير عمى الدجػن

XXXX130%الخقابة الجاخميةشهخيا

12%

50%
%35تعديد التخصيط والتصػيخ :1البخنامج 

خارجيداخمي
متابعة إنجاز الخصة 

معدل المتابعةالتذغيمية
XXXX110%شهخيا

متابعة استخاتيجية قصاع 
معدل المتابعةالعجالة

XX110%نرفيا

تفعيل وتطوير دوائر االحراء والتخطيط والتقييم: 1الهدف االستراتيجي
تعزيز عسلية التخطيط والتطوير : 1 الهدف الرئيدي 

4ر3ر2ر1رالجهة السدانجةالجهة السدئػلةالهجف السخجػمؤشخ األداءاألنذصة
مالحطا$التكمفة 

ت

األولػية 
(1-2-

3)

الػزن 
%الشدبي 

ندبة 
%اإلنجاز

4ر3ر2ر1رالجهة السدانجةالجهة السدئػلةالهجف السخجػمؤشخ األداءاألنذصة
مالحطا$التكمفة 

ت

األولػية 
(1-2-

3)

الػزن 
%الشدبي

ندبة 
%اإلنجاز

وحجة التخصيط 
والتصػيخ



السذاركة في تصػيخ األدلة 
عدد اللماءاتاإلجخائية

XXXX110%لقاء شهخي 2

السذاركة في هشجسة 
عدد اللماءاتالعسميات

XXXX110%لقاء شهخي 2

XXXX110%اعجاد تقخيخ شهخياعدد التماريرإعجاد تقاريخ اإلنجاز الجورية
X110%إعجاد الخصةمتابعة إعجاد خصة 2021
متابعة إصجار تقخيخ واقع 

عدد االصداراتالعجالة
XXXX110%ربعيا

متابعة مخكد السعمػمات 
معدل المتابعةالعجلي

XXXX115%ربعيا

إعجاد ورشة عسل حػل 
هشجسة العسميات

X115%تشفيح الػرشة

%35تفعيل التجريب : 2البخنامج 

خارجيداخمي
لقاء تجريبي حػل استخجام 

بخنامج الخصة التذغيمية
1X125%عجد المقاءات

X125% مخة سشػيااجخاء السدحمدح االحتياجات التجريبية
X125%اعجاد الخصةإعجاد الخصة التجريبية

التشديق مع الجهات ذات 
العالقة

XXXX125%مخة شهخيااجخاء التشديق

%30تصػيخ السبادرات والسذاريع: 3البخنامج 

مالحطا$التكمفة 
ت

األولػية 
(1-2-

3)

الػزن 
%الشدبي 

ندبة 
%اإلنجاز

4ر3ر2ر1رالجهة السدانجةالجهة السدئػلةالهجف السخجػمؤشخ األداءاألنذصة
مالحطا$التكمفة 

ت

األولػية 
(1-2-

3)

الػزن 
%الشدبي 

ندبة 
%اإلنجاز

4ر3ر2ر1رالجهة السدانجةالجهة السدئػلةالهجف السخجػمؤشخ األداءاألنذصة

وحجة التخصيط 
والتصػيخ

وحجة التخصيط 
والتصػيخ



خارجيداخمي
حرخ االحتياجات مغ 

السذاريع
حرخ 

االحتياجات
X135% سشػيا

إعجاد خصة السبادرات 
والسذاريع

X135%اعجاد الخصة

XXXX130%شهخياالستابعةمتابعة تسػيل وتشفيح السذاريع

50%2
%50متابعة جمدات لجشة متابعة العسل الحكػمي : 1البخنامج 

خارجيداخمي

اإلعجاد لسذاركة الػزارة في 
جمدات لجشة متابعة العسل 

الحكػمي

اعجاد ججول 
األعسال

اسبػعيا
وحجة شؤون مجمذ 

الػزراء
مكتب وكيل 

الػزارة
XXXX

125%

متابعة ججول األعسال 
وإعجاد السحكخات التفديخية

اسبػعيااعجاد السحكخات
وحجة شؤون مجمذ 

الػزراء

مكتب وكيل 
الػزارة وإدارات 

XXXXالػزارة
125%

متابعة القخارات الرادرة عغ 
لجشة متابعة العمع الحكػمية

متابعة تشفيح 
القخارات بذكل 
يداهع تحديغ 
األداء العام 

لمػزارة

اسبػعيا
وحجة شؤون مجمذ 

الػزراء

مكتب وكيل 
الػزارة وإدارات 

الػزارة
XXXX

125%

ندبة 
%اإلنجاز

تعزيز التواصل والتشديق مع مجلس الوزراء : 2 الهدف الرئيدي 

4ر3ر2ر1رالجهة السدانجةالجهة السدئػلةالهجف السخجػمؤشخ األداءاألنذصة
مالحطا$التكمفة 

ت

األولػية 
(1-2-

3)

الػزن 
%الشدبي 

4ر3ر2ر1رالجهة السدانجةالجهة السدئػلةالهجف السخجػمؤشخ األداءاألنذصة
مالحطا

ت

األولػية 
(1-2-

3)

الػزن 
%الشدبي 

ندبة 
%اإلنجاز

وحجة التخصيط 
والتصػيخ



اعجاد التقاريخ واإلحراءات 
الستعمقة بسخخجات 

إجتساعات المجشة الحكػمية

معجل اصجار 
التقاريخ

اسبػعيا
وحجة شؤون مجمذ 

الػزراء

مكتب وكيل 
الػازرة وإدارات 

الػزارة
XXXX

125%

%50متابعة المجان الجائسة والسؤقتة السشبثقة عغ لجشة متابعة العسل الحكػمي : 2البخنامج 

خارجيداخمي

متابعة مذاركة الػازرة في 
المجان السختمقة الرادرة 
عغ لجشة متابعة العسل 

الحكػمي

الستابعة 
السدتسخة

شهخيا
وحجة شؤون مجمذ 

الػزراء

مكتب وكيل 
الػازرة وإدارات 

الػزارة
XXXX

220%

االعجاد والتشديق لسذاركة 
الػكيل في المجان السختمفة

حدب الحاجةالتشديق
وحجة شؤون مجمذ 

الػزراء
مكتب الػكيل

XXXX
120%

التشديق مع عصػفة وكيل 
الػازرة في التشديب لعزػية 

المجان السحكػرة في أعاله
حدب الحاجةالتشديق

وحجة شؤون مجمذ 
الػزراء

مكبت وكيل 
الػازرة

XXXX

120%

متابعة القخارات الرادرة عغ 
لجشة العسل الحكػمي 
والمجان السشبثقة عشها

الستابعة 
السدتسخة لتشفيح 

التػصيات
شهخيا

وحجة شؤون مجمذ 
الػزراء

مكتب وكيل 
الػازرة

XXXX

120%

4ر3ر2ر1رالجهة السدانجةالجهة السدئػلةالهجف السخجػمؤشخ األداءاألنذصة
مالحطا$التكمفة 

ت

األولػية 
(1-2-

3)

الػزن 
%الشدبي 

ندبة 
%اإلنجاز



اعجاد التقاريخ الخاصة 
بعسل المجان السشبثقة عغ 

لجشة متابعة العسل 
الحكػمي وتذارك فيها الػزارة

معجل اصجار 
التقاريخ

شهخيا
وحجة شؤون مجمذ 

الػزراء
مكتب وكيل 

الػزارة

XXXX

220%

12%
15%
50%

خارجيداخمي
زيارات ميجانية لمسؤسدات 

.الحقػقية
معدل الزيارات

 زيارة شهخية2
دائخة السؤسدات 

الحقػقية
XXXX15%

تعزيز آليات التشديق والستابعة مع : 2الهدف االستيراتيجي 

ندبة 
%اإلنجاز

تعديد التشديق مع السؤسدات الحقػقية : 1البخنامج 
تعزيز التواصل والستابعة مع السؤسدات الحقوقية : 1 الهدف الرئيدي

4ر3ر2ر1رالجهة السدانجةالجهة السدئػلةالهجف السخجػمؤشخ األداءاألنذصة
مالحطا$التكمفة 

ت

األولػية 
(1-2-

3)

الػزن 
%الشدبي 


