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  المقدمة

 

تتعلق بواقع   مؤشرات توفيرعلى  عملها خطط ضوء في التخطيط وزارة تسعى    

 والقععوى التشععغيل سياسععات قسععم / البشععرية التنميععة دائععرة  لعع ا ،القععوى العاملععة 

 والمتمثععل التخطععيط لععوزارة الكلعي التشععغيل حجععم حصععرتعمععل علعى   سععنويا العاملعة

 العمععل قععوة معع  الخععارجي  اعععداد تشععمل والتععي وحركتعع  للعععاملي  الفعلععي بععالواق 

ا  البيانعات التعي يوفر عا الحصعر   .  البحع  موضعو  الععام خعلل اليها والداخلي 

 علععى المشععتغلي  يشععمل  الععوزارة فععي التشععغيل كععو  بعقععود فيهععا المشععتغلي تشععمل 

 .   فقط الدائم الملك

 لسعنة العوزارة فعي التشعغيل وحركعة لواقع  تحليعل   ا التقريعرتتضم  البيانات      

 الععداخلي  اععداد خعلل التشعغيل معع  وحركعة لواقعع  وتحليعل عامعة مؤشعرات 2017

 الوظيفيعة العدرجات مصعفوفة المشعتغلي  حسعب واإلنعا  الع كور ونسب والخارجي 

 الخدمعة سنوات حسب التشغيل واق  وتحليل ودراسة جهة م  التعليمي والمستوى

كمععا وتشععمل وتحليععل سععنوات الخدمععة والععدرجات الوظيفيععة    التعليمععي والمسععتوى

وفعععق الجعععنز واجعععازة ا ربععع  سعععنوات الممنوحعععة  التشعععغيل واقععع  تحليعععلالبيانعععات 

 .للمشتغلي  

ومعع  خععلل تحليععل البيانععات والمؤشععرات لمختلععي المسععتويات يصععب  با مكععا    

 القعرار متخع   لمسعاعدة  العوزارة فعي المشعتغلي   يكليعة فعي الخلل الوقوي على 

  تهدي الى تقويم الخلل في كافة المجا ت  سياسة رسم على

 

 

 



 ومما تقدم فا  بيانات الحصر قد اظهرت ا تي : 

 

  1472وا نععا    2017( موظععي عععام 3590فععي وزارة التخطععيط   اجمععالي العععاملي )

 موظفة  

 الوزارة في العاملي  اجمالي م ( %41) الوزارة في ا نا  نسبة بلغت. 

 مع  اجمعالي  %(4.09) منها والخارجي (% 0.84) العمل قوة الى الداخلي  نسبة تبلغ

 العاملي    

 يليهعا( %39.5) للحصعاء المركعز  الجهعاز فعي كانعت العوزارة في للعاملي  نسبة اعلى 

 . (%33.5) بنسبة الوزارة مركز

 البعال  جمعالي ا مع  موظعي( 7) العوزارة اجمعالي فعي ا نعا  مع  الععاملي  المعدراء عدد 

 مي  في الوزارة   م  اجمالي المدراء العا( %47، و تشكل   موظي( 15) عدد م

 التعليمععي للمسععتوى كانععت التعليمععي المسععتوى حسععب الععوزارة فععي للعععاملي  نسععبة اعلععى 

 ( %10.2) العليا الشهادات بلغت بينما( %57) البكلوريوز

 الععاملت فعي العوزارة  ا نعا جمعالي ا  مع  العليعا الشعهادات حملعة  معاالناث  بلغت نسبة

(11.82  )%. 

 ( %6.2) بلغت للحصاء المركز  الجهاز في العليا الشهادات حملة م  المشتغلي  نسبة

 .الجهاز عمل بطبيعة مقارنة جدا قليلة نسبة و ي

 (.%73) بلغت( دو  فما سنة 15) الخدمة سنوات  و  م  العاملي  نسبة 

 ( الخامسععة الرابعععة) الععدرجتي  فععي كانععت الوظيفيععة الععدرجات حسععب للعععاملي  نسععبة اعلععى

 .  العاملي  اجمالي م %(  48.5) ةوبنس

 اجمالي المشتغلي   وم ( %51) ا ختصاصيو   نسبة بلغت    

 ا ختصاصعات فعي البيانعات اظهعرت الدراسية التخصصات حسب العاملي  م  نسبة اعلى 

 . (%22.4) وبنسبة الهندسية تليها( %42) وبنسبة وا قتصادية ا دارية

  اجعازة( 229) التخطعيط وزارة فعي للمشعتغلي  الممنوحعة سعنوات ا ربع  اجعازة عدد بل 

 للتطعوير العوطني المركز في نسبة اعلى تشكلو ، العاملي  اجمالي م  (%6.4) وبنسبة

 .  ا دار 


