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 المقدمة  
 

: تسعى هذه االستراتيجية باالساس الى    
سعيها  واستثمارها بالطرق العملية والعلمية والتي تضمن لها القيمة المضافة في ت ادارة المعرفة من ادارة تطبيقا دائرة الشؤون الفلسطينية تمكين 

. هدافها بكفاءة وفعاليةلتحقيق ا  
 وتستند هذه االستراتيجية على ادارة المعرفة  بأبعادها الرئيسية الثالث :   التنظيمية والبشرية والتكنولوجية. 

مما   دائرة الشؤون الفلسطينية المتحققة من التطبيقات المعرفية هي المدخل االساس النجاح عمليات صنع القرار في  ان النتائج مع االخذ بعين االعتبار 
     الخدمة من الدائرة. المقدمة لجميع متلقي ينعكس ايجابيا على تحسين الخدمات 

 

  إدارة المعرفةرؤية 
 

 لية . عا بكفاءة وف ائرةالد شارك , نتبادل الخبرات  في سبيل تحقيق اهداف تنتعلم , ن
 
 

 إدارة المعرفةرسالة 
 

الفلسطينية  نسعى لجعل االستثمار االمثل لمعارف   اتباع افضل    دائرة الشؤون  الصريحة والضمنية واقعا ملموسا ومنهجيا علميا ومنطقيا من خالل 

نشرها وتوزيعها وايصالها الى صانعي القرار وطالبي  ومن ثم    ،الطرق واالساليب والتي تساعد في عمليات الجمع والحصر والتصنيف لهذه المعارف
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ا ينعكس بالتالي  هذه المعارف من الموظفين في كافة المستويات االدارية لتعود لهم بالقيمة المضافة على طريقة ادائهم العمالهم في وحداتهم االدارية بم 

 على تحقيق االهداف بكفاءة وفعالية . 

 ( PESTEL Analysisوالمحيطة ) الخارجية البيئة تحليل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 العوامل اإلقتصادية العوامل السياسية 

 التكنولوجية املالعو

 التكنولوجيةالنت

 العوامل اإلجتماعية  
 

مي االردني الدائم  النهج الحكو .1
في التأكيد على العدالة في تقديم  

الخدمات والشفافية الكاملة في  
اتخاذ القرارات هي احدى ركائز  

 رضا متلقي الخدمة. 
العالقات التي تربط األردن   .2

بالعديد من الدول األجنبية  
في مجال  والعربية وخاصة 

تبادل الخبرات والمعلومات  
لتطوير االعمال وتحسين تقديم  

 خدمات.ال
 

حاليا وبالتالي  الدائرةضعف موازنة  .1
تقليص المبالغ المخصصة لمشاريع  

 التطوير المؤسسي بشكل عام 
وضوح في حساب العائد من  العدم  .2

االستثمار وخصوصا على المدى  
لمشاريع التطوير  القصير 

 المؤسسي. 
الطلب المتزايد على المشاريع  .3

التنموية والتي تخفف من نسب 
 البطالة وتحقق العوائد المادية.

الطلب المتزايد على تقديم  .1
الخدمات االلكترونية والتحول 

 .الحكومة االلكترونيةالى 
القناعات المتشكلة لدى   .2

شريحة واسعة من المجتمع 
المحلي على عدم قدرة  
الجهات الحكومية على  

 . مواكبة التطورات
  الطلب المتزايد على السرعة .3

في عمليات اتخاذ  والشفافية
 القرار. 

 

 
انتشار االنترنت وقنوات التواصل   .1

 االجتماعي والمواقع اإلخبارية اإللكترونية
 انتشار تطبيقات نظم المعلومات االدارية.  .2
 تطبيق مبادرة الحكومة اإللكترونية .3
 .   الخدمات االلكترونية المتاحة .4

 العوامل القانونية 

 مثل:الناظمة للعمل وجود العديد من القوانين 
 .العمال الدائرةمجموعة االنظمة والقوانين  -1
 قانون العمل والعمال  -2
 قانون التقاعد المدني -3
   الخدمة المدنية.قانون  -4
مات  عدم مرونة األنظمة والقوانين وتعلي -5

 العمل في بعض االحيان. 

 العوامل البيئية  
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 (SWOT Analysis) تحليل البيئة الداخلية والخارجية ) التحليل الرباعي(   

 
          

 ( SWOT Analysis( )الرباعي التحليل)  والخارجية الداخلية البيئة تحليل
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  التهديدات   الفرص  
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الدراس • والعملية سواء تزايد  العلمية  واالبحاث  ات 
التي   الدولي  او  المحلي  المستوى  على 
والمحوري  الرئيس  الدور  على  تؤكد 

ادارة المعرفة في تحقيق    تساعد بهالذي  
 االهداف المؤسسية بكفاءة وفعالية. 

وتبادل  • االخرين  خبرات  من  االستفادة  سهولة 
تطبيق   يخص  بما  والمعرفة  المعلومات 

المعرفة   خالل    الدائرةداخل  ادارة  من 
 . زيادة التعاون مع الدول المانحة

الدائرة من تسرب الخبرات والمعرفة الضمنية  •
وانتقالها خارجيا, دون اجراء برامج نقل المعرفة  

 وف الرديفة او البديلة. فصلل

اإلخطار التكنولوجية المتعلقة بطرق حفظ المعرفة    •
وضمان عدم فقدانها او صعوبة الوصول لهذه  

المعارف لخلل في نظام منح الصالحيات او 
لطريقة حفظ هذه المعلومات والمعارف بصيغ 

 مة مع متخذ القرار. غير متالئ

عدم صالحية الموجودات المعرفية الحالية للتغيير  •
السريع في بيئة االعمال والعوامل المؤثرة فيها 
 وتغيير االهداف والسياسات العامة للمؤسسات.

مشاريع تكنولوجيا المعلومات لكلف االرتفاع النسبي  •
 المساندة لتطبيقات ادارة المعرفة المؤسسية.
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  ٍSWOT  Matrix : 

 نقاط الضعف:  

 صعوبة استخراج المعارف الضمنية لالفراد  •

 ناعة بأهمية ادارة المعرفةتدني نسبة الق  •

 الحصر غير الدقيق للموجودات المعرفية  •

 توزيع تطبيقات ادارة المعرفة على عدة وحدات ادارية •

 الجاهزية االلكترونية  •

 الهيكل التنظيمي المالئم  •
 

 نقاط القوة:
 

 توفر الكادر البشري المتخصص  •

 التدريب التأهيلي  •

 دعم االدارة العليا •
 

 الفرص:

على دور ادارة المعرفة في تحقيق االهداف  لية  العم االثباتات   •

 بكفاءة وفعالية 

مع الدول المانحة لدعم مشاريع التطوير  اتفاقيات التعاون   •

 . المؤسسي 

 التهديدات:

 تسرب الخبراء  •

 المخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا  •

 عدم صالحية الموجودات المعرفية  •

 ارتفاع كلف المشاريع المتعلقة بادارة المعرفة •

 

 

 

 

 



 إدارة المعرفةإستراتيجية 
 

                                                                                                                                                   9/13                                               

                                
 

 

 إدارة المعرفة أهداف إستراتيجية 

. كفؤة ضمن معايير الحكومة االلكترونية  دائرةاستثمار المعرفة والتطور التكنولوجي للوصول الى   
 
 
 
 

 2017للعام  االهداف التشغيلية
 

 

   .المعارف المكتسبة للموظفينزيادة نسبة  (1

 

 غيلي:المهام الرئيسية الواجب القيام بها لتحقيق الهدف التش         
 

 .للموظفين )خطط التدريب السنوية(التدريب المتخصص الكتساب المعرفة المتناسقة مع الوصف الوظيفي  خطط ▪
)االحالل  وخصوصا العاملين على الوظائف المحورية في العمليات الرئيسية للوحدات االدارية المختلفة للموظفينزيادة نسبة برامج نقل المعرفة  ▪

 والتعاقب المعرفي(.
وتحديد االدوار المطلوبة منهم في  الموظفين المالكين للمعارف في الدائرة من خالل عملهم لسنوات طويلة على العمليات الرئيسية للدائرةحصر  ▪

 . استثمار المعارف التي يملكونه في تبسيط االجراءات
ويات االدارية للدائرة لزيادة نسبة الوعي بأهمية من خالل عقد الورشات التدريبية المتخصصة في على كافة المست زيادة نسبة الوعي المعرفي ▪

 . ادارة المعرفة وتطبيقاتها
 تفعيل خطط التعاقب الوظيفي وضمان عمليات نقل المعرفة بين الموظفين وبدالئهم.  ▪
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 :الصريحة والضمنية  الحصر الشامل للموجودات المعرفية (2

 
 هدف التشغيلي:المهام الرئيسية الواجب القيام بها لتحقيق ال         

 
 .حصر الوثائق بأنواعها المختلفة المنوي جمعها وتخزينها وتحديد الية الوصول لضمان استمرار العمل بكفاءة وفعالية ▪
لمعنيين  تصنيف جميع قواعد البيانات المتوفرة بالدائرة المحوسبة وغير المحوسبة وتحديد طبيعة البيانات المخزنة فيها والية الوصول اليها من ا ▪

 . المصرح لهم ذلكو
 .  التي سيتم من خاللها جمع هذه البياناتحصر وتصنيف المعارف الضمنية لدى الموظفين وتحديد االليات  ▪

 

 

 التطبيقات الحاسوبية المساندة لعمليات ادارة المعرفةتفعيل انشاء و (3
 

 المهام الرئيسية الواجب القيام بها لتحقيق الهدف التشغيلي:      

 
نات موحدة للبيانات والمعلومات التي تملكها الدائرة، وتحديد مخرجات قاعدة البيانات من تقارير تناسب كافة المستويات االدارية انشاء قاعدة بيا ▪

 في الدائرة.
 (.SGNعلى الشبكة الحكومية االمنة )( Outlookتفعيل التراسل االلكتروني من خالل البريد الرسمي للدائرة) ▪
 .ائق لضمان التخزين وضمان انسياب الوثائق على الشبكة الداخلية للدائرة حسب متطلبات العملترونية للوثالبدء بمشروع االرشفة االلك ▪
 منصة تفاعلية الكترونية على الموقع االلكتروني للدائرة لتبادل المعلومات والمعارف. انشاء ▪
 الموظفين الضمنية. ( لنشر المعارف الصريحة ومعارفIntranetانشاء وتفعيل الموقع الداخلي للدائرة) ▪
 

 

 
 



 إدارة المعرفةإستراتيجية 
 

                                                                                                                                                   11/13                                            

                                  
 

 

 خطط العمل 

الحصر الشامل للموجودات المعرفية  الصريحة والضمنية:  -خطة تنفيذ الهدف االول    

 االنشطة  الرقم
2017 2018 2019 

الجهة  
 المنفذة

مؤشرات  
 األداء

ع 
الرب

ألول
ا

ع  
الرب

ي 
الثان

ع  
الرب

ث 
الثال

 

الرب
الرابع ع

ع  
الرب

ألول
ا

ع  
الرب

ي 
الثان

ع  
الرب

الثال
ث 

 

الرب
الرابع ع

ع  
الرب

ألول
ا

ع  
الرب

ي 
الثان

ع  
الرب

ث 
الثال

 

الرب
الرابع ع

 

حصر وتصنيف المعارف الضمنية لدى   1
الموظفين وتحديد االليات التي سيتم من 

 خاللها جمع هذه البيانات. 
            

فريق ادارة   
 المعرفة  

عدد المعارف 
الضمنية التي  

 تم جمعها 

3 
حصر الموظفين المالكين للمعارف  على  
العمليات الرئيسية للدائرة وتحديد االدوار  
المطلوبة منهم في استثمار المعارف التي  

 يملكونه في تبسيط االجراءات
            

الموارد  
البشرية +  
فريق ادارة 
 المعرفة  

عدد االجراءات 
 المبسطة 

 بنك(انشاء وتفعيل الموقع الداخلي للدائرة  3
المعلومات( لنشر المعارف الصريحة 

 ومعارف الموظفين الضمنية.
            

فريق ادارة 
 المعرفة  

 +I T 

نسبة انجاز  
  المعارف

    المنشورة

3 
زيادة نسبة الوعي المعرفي من خالل عقد  
الورشات التدريبية المتخصصة على كافة  

المستويات االدارية للدائرة لزيادة نسبة 
 ارة المعرفة وتطبيقاتها الوعي بأهمية اد 

              

4 
تصنيف قواعد البيانات المتوفرة بالدائرة 
المحوسبة وغير المحوسبة وتحديد طبيعة 
البيانات المخزنة فيها والية الوصول اليها 

 من المعنيين والمصرح لهم ذلك. 
            

فريق ادارة 
 المعرفة  

 +I T 

عدد الوثائق 
 التي تم جمعها
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زيادة نسبة المعارف المكتسبة للموظفين  -تنفيذ الهدف الثاني خطة   

 

 االنشطة  الرقم

2017 2018 2019 

الجهة  
 المنفذة

مؤشرات  
 األداء

ألول
ع ا

الرب
 

ي 
الربع الثان

 

ث 
الربع الثال

 

الرب
 ع

الرابع
 

ألول
ع ا

الرب
 

ي 
الربع الثان

 

ث 
الربع الثال

 

الرب
 ع

الرابع
 

ألول
ع ا

الرب
 

ي 
الربع الثان

 

الربع الثا
ث 
ل

 

الرب
 ع

الرابع
 

المتخصص   خطط التدريب السنوية 1
الكتساب المعرفة المتناسقة مع 

 الوصف الوظيفي للموظفين 
الموارد              

 البشرية  

الدورات عدد 
التدريبية  
 المنفذة

2 
زيادة نسبة برامج نقل المعرفة  

للموظفين وخصوصا العاملين على 
الوظائف المحورية في العمليات 

يسية للوحدات االدارية المختلفة الرئ
 )االحالل والتعاقب المعرفي(

الموارد              
 البشرية  

البرامج عدد 
 المنفذة

4 
تصنيف قواعد البيانات المتوفرة 

بالدائرة المحوسبة وغير المحوسبة  
وتحديد طبيعة البيانات المخزنة فيها  

والية الوصول اليها من المعنيين  
 والمصرح لهم ذلك. 

            

فريق ادارة 
 المعرفة  

 +I T 

عدد الوثائق 
 التي تم جمعها

4 
تفعيل خطط التعاقب الوظيفي وضمان  

عمليات نقل المعرفة بين الموظفين  
 وبدالئهم.

الموارد              
 البشرية  

عدد الموظفين  
 وبدالئهم 
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ساندة لعمليات ادارة المعرفةانشاء وتفعيل التطبيقات الحاسوبية الم -خطة تنفيذ الهدف الثالث    

 االنشطة  الرقم

2017 2018 2019 

الجهة  
 المنفذة

مؤشرات  
 األداء

ألول
ع ا

الرب
 

ي 
الربع الثان

 

ث 
الربع الثال

 

الرب
 ع

الرابع
 

ألول
ع ا

الرب
 

ي 
الربع الثان

 

ث 
الربع الثال

 

الرب
 ع

الرابع
 

ألول
ع ا

الرب
 

ي 
الربع الثان

 

ث 
الربع الثال

 

الرب
 ع

الرابع
 

1 
ة بيانات موحدة للبيانات انشاء قاعد

والمعلومات التي تملكها الدائرة،  
وتحديد مخرجات قاعدة البيانات من 

تقارير تناسب كافة المستويات االدارية  
 في الدائرة

            

فريق ادارة 
 المعرفة  

 +I T 

قاعدة نسبة انجاز 
 البيانات 

2 
تفعيل التراسل االلكتروني من خالل  

( Outlookة)البريد الرسمي للدائر
على الشبكة الحكومية االمنة 

(SGN.) 
            I T  التنفيذ 

3 
البدء بمشروع االرشفة االلكترونية 

للوثائق لضمان التخزين وضمان 
انسياب الوثائق على الشبكة الداخلية  

 للدائرة حسب متطلبات العمل.
            I T 

نسبة انجاز  
نظام االرشفة  

 االلكتروني

نصة تفاعلية الكترونية على  انشاء م 4
الموقع االلكتروني للدائرة لتبادل  

 المعلومات والمعارف. 
            

فريق ادارة 
 المعرفة  

 +I T 

 التنفيذ 

 


