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يسرني باسمي وبإسم كافة زمالئي موظفي و ازرة التخطيط والتعاون الدولي أنا أقدم
لكم التقرير السنوي لعام  2014الذي قامت الو ازرة بإعداده وحرصت عمى اخراجو في ىذه السنة لتزويد
المتابعين والميتمين بالشأن االقتصادي بالمعمومات الميمة حول االنجازات واالعمال التي قامت بيا الو ازرة
استنادا الى اىدافيا االستراتيجية.
استمرت الو ازرة بتنسيق وتوجيو جيود التنمية لرفع مستوى االقتصاد الوطني لتحسين مستوى معيشة المواطن
عن طريق تنسيق إعداد ومتابعة تنفيذ وتقييم خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية بالتشارك مع القطاعين
العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ،وتوطيد أواصر التعاون االقتصادي والفني والمالي مع مختمف
الدول والييئات والمؤسسات الدولية بما يساىم في تحقيق التنمية المستدامة.
لقد واصمت و ازرة التخطيط والتعاون الدولي جيودىا خالل ىذا العام حيث قامت بالعديد من المبادرات
والخطوات واإلجراءات الداخمية وذلك لالرتقاء والتميز في العمل الحكومي كيدف سام يساىم في خدمة ورفعة
الوطن.
كما بذلت الو ازرة جيودا متميزة في تغيير بيئة العمل الداخمية وتطويرىا بحيث أصبحت بيئة جاذبة محفزة
ساىمت في تحسين مستوى الخدمة المقدمة واالرتقاء في األداء وغرس ثقافة التميز بين جميع الموظفين
وعمى اختالف مستوياتيم واعتماد األداء والكفاءة كمعايير لمقياس والتقييم تجسيدا لمشفافية والموضوعية.
ويشتمل ىذه التقرير عمى نتائج أداء الو ازرة السنوي لعام  2014المستند الى خطة الو ازرة االستراتيجية لألعوام
 ، 2016-2014حيث نسعى الى التطوير والتحسين المستمر في اداء الو ازرة وبصورة مؤسسية.
واهلل ولي التوفيق،،،
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الرؤيــــة:
نحو تنمية شاممة مستدامة

الرســـالة:
"تنمية المجتمع األردني وتطويره اقتصادياً واجتماعياً وبشرياً وثقافياً في ضوء حاجاتو القائمة والمتوقعة
لتحسين مستوى معيشة المواطن ،من خالل التخطيط التشاركي عمى المستويين الوطني والمحمي ،وتنسيق
وتوفير المساعدات في اطار متكامل ،بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والدولية والمانحة ومؤسسات المجتمع
المدني"
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القيــــم:
 روح الفريق

 التحسين المستمر
 االلتزام واالنتماء
 الشفافية

 المبادرة واالبداع
 التعاون والتنسيق والتكامل مع الشركاء
األهداف الوطنية التي تساهم وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تحقيقها:
 تعزيز اإلدارة الحكومية لتكون مستقرة مالياً وشفافة وخاضعة لممساءلة ،عمى الصعيدين المركزي
والمحمي.

 تطوير االقتصاد األردني ليكون مزدى اًر ومنفتحاً عمى األسواق اإلقميمية والعالمية.

 المحافظة عمى األردن واالرتقاء بو كمكان آمن ومناسب لمعيش والعمل وتربية أجيال المستقبل.
 توفير مرافق وبنى تحتية ذات كفاءة ومردود ٍ
عال.
 تعزيز اعتماد االردنيين عمى انفسيم ومساعدة غير القادرين منيم في تمبية احتياجاتيم االساسية
األهداف المؤسسية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي:
 تطوير السياسات والبيئة االقتصادية لتحقيق النمو الشامل والمستدام

 رفع كفاءة األداء المؤسسي بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير في اإلدارة وبما ينعكس أثره عمى
الشركاء والمتعاممين مع الو ازرة

 ضمان التنسيق والتكامل بين البرامج والمشاريع المختمفة في اطار التخطيط التنموي الشامل عمى
المستويين الوطني والمحمي

6

 االستغالل االمثل لممساعدات المالية والفنية من الجيات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية وفقا
لألولويات التنموية

 المساىمة في تحسين الظروف المعيشية واالقتصادية لممواطنين في مختمف المناطق مع التركيز
عمى المناطق األقل حظاً

 المساىمة في تنمية وتأىيل الموارد البشرية وفقاً لمخطط واالستراتيجيات الوطنية
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الهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي

8

المهام والواجبات
 .2محور التخطيط والمتابعة:
انطالق ًا من الدور المحوري لو ازرة التخطيط والتعاون الدولي فإنيا تعتبر الجية المعنية بالتخطيط عمى المستوى
الوطني بوضع الخطط عمى المدى المتوسط والطويل وبرامج التنمية الشاممة ومشاريع التنمية بأنواعيا
االقتصادية واالجتماعية والبشرية والثقافية والمساىمة في اقت ارح السياسات االقتصادية واالجتماعية الداعمة
لمتنمية المستدامة ،وكذلك المشاركة في وضع السياسات االقتصادية والتدخالت الالزمة لتحسين مستوى االداء
االقتصادي سعياً لرفع معدل النمو االقتصادي .
ا .التخطيط عمى المستوى المحمي تقوم الو ازرة بتبني مفاىيم وممارسات تنموية عمى مستوى صناعة السياسات
لمعالجة العديد من االختالالت في مجال التنمية الشاممة والمستدامة في مختمف مناطق المممكة ،وتوجيو
برامجيا لتمبية احتياجات واولويات التنمية في المحافظات ،باالستناد إلى الميزات النسبية والتنافسية والفرص
االستثمارية لكل محافظة ،وبما يضم ن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع ومتابعة القرار التنموي ،وتمكين
المواطنين والييئات والفعاليات المحمية من تحديد احتياجاتيم وترتيب أولوياتيم لمنيوض بمجتمعاتيم المحمية،
والعمل بشكل متوازي لتعزيز القدرة االنتاجية لممحافظات وذلك بالتنسيق مع كافة الجيات المعنية ،وتطوير
االقتصاديات المحمية وتعزيز إنتاجيتيا ،باإلضافة إلى تطوير قطاع التمويل الميكروي والمشاريع الصغيرة
والمتوسطة.
ب .المتابعة والتقييم :تعمل و ازرة التخطيط والتعاون الدولي عمى تسميط الضوء عمى مكامن القوة والضعف في
تنفيذ الخطط والبرامج التنموية عمى ال مستويين الوطني والمحمي ،والتأكد من انعكاس آثارىا المباشرة وغير
المباشرة عمى المواطنين ،وتقييم مستوى األداء في تنفيذ المشاريع من خالل وضع السياسات الكفيمة بضمان
فاعمية متابعة وتقييم الخطط والبرامج والمشاريع التنموية ،واإلشراف عمى عممية تطبيقيا والعمل عمى تحديثيا
باستمرار وتحديد اإلجراءات واآلليات التي سيتم استخداميا في عممية متابعة الخطط والبرامج والمشاريع التنموية
بالتنسيق مع الو ازرات والمؤسسات الحكومية.
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وضمن هذا المحور تندرج المهام والواجبات التالية:
 .1المشاركة في رسم السياسة العامة لمتنمية االقتصادية واالجتماعية ووضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذىا.
 .2التعاون والتنسيق مع دائرة اإلحصاءات العامة في تحديد أنواع المعمومات اإلحصائية االقتصادية
واالجتماعية والسكانية وغيرىا مما تحتاج إليو الدولة في خطط التنمية وبرامجيا المختمفة.

 .3متابعة تحقيق األىداف والبرامج التنموية الوطنية وأولوياتيا من خالل تنمية القطاعات المختمفة.
 .4وضع برامج وآليات لرفع القدرات المؤسسية لمو ازرات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ البرامج والمشاريع
التنموية عمى المستويين الوطني والمحمي في المحافظات والبمديات لضمان اتساق الخطط والبرامج الوطنية

وتنفيذىا حسب الخطط الموضوعة.

 .5المشاركة في تعزيز التنمية المحمية بما يحقق درجة عالية من التوازن التنموي بين المحافظات وحماية الطبقة
الوسطى ومحاربة الفقر والبطالة وتحسين مستوى معيشة المواطن.
 .6تحسين السياسات التنموية وتعزيز المشاركة الفاعمة في عممية التنمية الشاممة وتعزيز دور مؤسسات المجتمع
المدني لمقيام بمياميا تجاه المجتمع المحمي.

 .7تصميم وتحميل إطار عممي وعممي شامل ومتكامل لدراسة الواقع التنموي في المحافظات لممساىمة في الحد
من الفجوة التنموية وتمبية األولويات التنموية التي حددتيا المجتمعات المحمية ،وموائمتيا مع الميزات النسبية
والتنافسية والقطاعات الرائدة المولدة لفرص العمل.

 .1محور التعاون الدولي:
تسعى الو ازرة إلى توفير التمويل الالزم من منح وقروض ميسرة ومساعدات فنية لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية
ذات االولوية وفقاً لمخطط والبرامج التنموية لمحكومة االردنية وبالتنسيق مع كافة الجيات االردنية المعنية
باإلضافة الى البحث المستمر ال يجاد مصادر ونوافذ تمويمية جديدة ،باعتبارىا حمقة وصل بين مجتمع المانحين
(الدول والجيات المانحة والتمويمية) والو ازرات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ،كما تقوم الو ازرة
وضمن ىذا اإلطار بالتعاون مع و ازرة المالية في إدارة ممف الدين العام وطمبات االقتراض الخارجي والمنح
الموجية لدعم الموازنة العامة.
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تصنيف المتعاممين والخدمات واالنجازات المقدمة
قائمة المتعاممين
يوضح الجدول أدناه تصنيف المتعاممين مع الو ازرة
مجمس الوزراء

رئاسة الوزراء

المجان الو ازرية المختمفة
جميع الو ازرات
المؤسسات الرسمية عمى سبيل المثال ال الحصر:
البنك المركزي األردني ،المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية ،مؤسسة التدريب

الميني ،مؤسسة اإلقراض الزراعي ،مؤسسة اإلسكان والتطوير الحضري ،المؤسسة
العامة لمغذاء والدواء ،مؤسسة المواصفات والمقاييس ،مؤسسة المدن الصناعية ،مؤسسة

المؤسسات الحكومية
ومؤسسات

المدني

المجتمع

والمؤسسات

غير الحكومية

تشجيع االستثمار ،مؤسسة اإلذاعة والتمفزيون ،المؤسسة العامة لمضمان االجتماعي،
المؤسسات اإلعالمية ،سمطة المصادر الطبيعية ،ديوان المحاسبة ،وكاالت األنباء
األردنية ،ىيئة الطيران المدني ،ىيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة ،ودائرة

اإلحصاءات العامة ،دائرة الجمارك ،دائرة الموازنة العامة ،دائرة األرصاد الجوية ،ديوان
الخدمة المدنية ،دائرة العطاءات الحكومية.
الشركات الوطنية :شركة توليد الكيرباء المركزية ،شركة توزيع الكيرباء ،شركة البترول
الوطنية ،شركة السم ار لتوليد الكيرباء
المراكز الوطنية :المركز الوطني لمبحث والتطوير ،المركز الوطني لمبحث واإلرشاد

الزراعي ،مركز تكنولوجيا المعمومات الوطني  ،NITCمركز عمميات الحكومة

االلكترونية

الجامعات والمعاىد الحكومية
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دور الخبرة واالستشارات ،المكاتب اليندسية
الييئات المحمية الوطنية :ىيئة تنشيط السياحة ،ىيئة تنظيم قطاع الكيرباء ،ىيئة تنظيم

قطاع النقل البري ،ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت ،ىيئة الطاقة النووية ،ىيئة الطيران
المدني
النقابات ،المؤسسة التعاونية ،التعاونيات
المنظمات المجتمعية وغير الحكومية مثل :الصندوق األردني الياشمي لمتنمية البشرية،

جمعية مراكز اإلنماء االجتماعي ،مؤسسة نور الحسين ،مؤسسة نير األردن ،الصندوق

الياشمي لتنمية البادية والجمعيات الخيرية والتعاونية.
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وكالة الواليات المتحدة األمريكية لإلنماء الدولي ) (USAIDوالوكالة الكندية لمتنمية .
منظمات ومؤسسات وبرامج األمم المتحدة اإلنمائيةUNDP / ILO / UNFPA / :

UNICEF / UNIDO / FAO / ESCWA /COMCEC / UNIFEM / IOM /
.WFP /UNESCO/ UNHCR/IFAD
االتحاد األوروبي وبنك االستثمار األوروبي.
الدول والجيات األوروبية المانحة (ألمانيا وبنك اإلعمار األلماني والوكالة الدولية
الجهات المانحة

( ،)KFW/GIZفرنسا والوكالة الفرنسية لمتنمية ( ،)AFDاسبانيا ،ايطاليا ،سويسرا ،السويد،
الدنمارك ،النرويج ،المممكة المتحدة ،ىولندا).

الدول والجيات اآلسيوية (اليابان ،الصين ،كوريا).
مجموعة البنك الدولي بما فييا مؤسسة التمويل الدولية ( )IFCومرفق البيئة العالمي (.)GEF
الوكالة البريطانية لإلنماء.
الوكالة اإلسبانية لمتنمية.
الصناديق العربية واإلسالمية واإلقميمية :البنك اإلسالمي لمتنمية  /الصندوق العربي لإلنماء

االقتص ادي واالجتماعي  /الصندوق السعودي لمتنمية  /صندوق أبو ظبي لمتنمية  /الصندوق
الكويتي لمتنمية االقتصادية العربية  /صندوق أوبك لمتنمية الدولية.
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جائزة الممك عبد اهلل الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية

تشارك و ازرة التخطيط والتعاون الدولي منذ العام  2004في جائزة الممك عبد اهلل الثاني لتميز األداء الحكومي

والشفافية ،وتعتبر الجائزة أحد نماذج التميز المتبعة عالميا لتحسين األداء ،وتستند الجائزة في ىيكميا إلى مفاىيم

إدارة الجودة الشاممة ويتطمب تحقيق متطمباتيا اعتماد وتطبيق أفضل الممارسات في اإلدارة وعمى ىذا األساس
تبنت الو ازرة األنظمة الحديثة في إدارة الموارد البشرية وأنظمة إدارة الجودة وأنظمة االتصال واستراتيجيات تطوير

العنصر التكنولوجي وأنظمة إدارة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي ،وتعتبر الجائزة حاف اًز لمتغيير والتحسين

المستمر.

وكانت الو ازرة قد شاركت في الجائزة ألول مرة في الدورة الثانية ( )2005/2004وحصمت في تمك الدورة عمى
الجائزة الفضية عن فئة الو ازرات ،وحصمت الو ازرة في الدورة الثالثة ( )2007/2006عمى الجائزة الذىبية عن فئة

الو ازرات أيضاً ،وفي الدورة الرابعة ( )2009/2008فازت الو ازرة بالمركز االول في المرحمة البرونزية عن فئة
الو ازرات المشاركة ألكثر من مرة ،وفازت الو ازرة بالمركز االول في المرحمة الفضية عن فئة الو ازرات المشاركة

ألكثر من مرة في الدورة الخامسة ( ،)2011/2010وفازت الو ازرة بالمركز االول في المرحمة الفضية عن فئة

الو ازرات المشاركة ألكثر من مرة في الدورة السادسة ( ،)2013/2012وتقوم الو ازرة حالياً لمتحضير باالشتراك في

الدورة السابعة (.)2015/2014

14

اآلثار الناتجة عن مشاركة الوزارة في الجائزة هي :
 تغيير شامل لبيئة العمل بما يسمح بمواكبة آخر المستجدات ومتطمبات التميز
 غرس ثقافة التميز في جميع نواحي العمل في الو ازرة مما ساىم إيجابا في تحسين وتطوير األداء

 إدخال وتبني مفاىيم جديدة في اإلدارة مثل التركيز عمى النتائج والشفافية ومراقبة وتقييم األداء
وتطبيق أفضل الممارسات

 دفع عجمة التحسين والتغيير وتطوير العمل ضمن اطار مؤسسي

 تبني العديد من المبادرات الداخمية واالستم اررية في تنفيذىا وتطويرىا ومنيا أتمتة أنظمة الموارد
البشرية وربطيا الكترونيا ،وتفعيل استخدامات شبكة االنترانت ،وتحفيز الموظفين من خالل جائزتي

”انجاز“ ”وموظف الشير“ ،ومأسسة العالقة مع الشركاء والمتعاممين ،ونشر المعرفة واكتسابيا
الخدمات واال نجازات المقدمة لممتعاممين

يوضح ىذا الجزء الخدمات المتنوعة التي تقدميا و ازرة التخطيط والتعاون الدولي ممثمة بمديرياتيا ووحداتيا
الفنية المختمفة لمو ازرات والمؤسسات الوطنية ،والدول والجيات الخارجية ،كما يوضح القسم الثاني منو الخدمات

التي تقدميا المديريات والوحدات المساندة لمتمقي الخدمة الداخمي (مديريات -وحدات -أقسام -موظفين) وعمى

النحو اآلتي:

المديريات والوحدات الفنية :وىي المديريات والوحدات التي تتعامل مع الجيات الخارجية وفئات المتعاممين:
 مديرية خطط وبرامج التنمية
 مديرية المشاريع

 مديرية التنمية المحمية وتعزيز االنتاجية
 مديرية السياسات واالستراتيجيات.
 مديرية التعاون الدولي.

 وحدة المساعدات اإلنسانية.
 وحدة التقييم وقياس األثر.

المديريات والوحدات المساندة :وىي المديريات والوحدات التي تساعد المديريات والوحدات الفنية من خالل
تطوير بيئة العمل الداخمية وتساعد في تقديم الخدمات المساندة لعمل المديريات والوحدات الفنية.
 مديرية الشؤون المالية واإلدارية.
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 مديرية الموارد البشرية.

 مديرية تكنولوجيا المعمومات واألرشفة.
 وحدة اإلعالم واالتصال.

 وحدة الرقابة المالية واإلدارية.
أوالً :في مجال خطط وبرامج التنمية:
الخدمات:

الجية

الخدمات المقدمة ىدف الخدمة

مراجعة وتحديث
االجندة الوطنية

المتمقية الشركاء

ليذه الخدمة

تحديد الرؤية لألردن لمعام  " 2025األردن الذي نريد"

رئاسة الوزراء

تحديد األىداف الوطنية.

المؤسات

التأكد من ترابط األىداف عمى مستوى المحور مع
األىداف الوطنية والقطاعية.

الخدمة

األخرى

جميع

الو ازرات

ومنظمات

المجتمع

والمؤسسات الحكومية

الحكومية
القطاعات

في

تقديم

المدني

في الخاص

والقطاع

المجتمع األردني
تحديد األولويات التنموية ضمن القطاعات المختمفة.
ضمان مواءمة األولويات القطاعية مع األولويات الوطنية.
إعداد
والخطط

البرامج تحديد الخطط التنفيذية ضمن إطار مالي وزمني محدد

التنفيذية التنموية

بالتنسيق مع جميع الجيات المعنية.
ضمان انسجام البرامج والخطط التنموية مع مبادرات
األجندة الوطنية واالستراتيجيات القطاعية.
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رئاسة الوزراء
المؤسسات

الحكومية

القطاعات
األخرى

جميع

الو ازرات

والمؤسسات الحكومية

في

المجتمع األردني

التأكد من تنفيذ الجيات المختمفة لممشاريع حسب جدوليا
متابعة

تنفيذ

الزمني ومخصصاتيا المالية وانجازىا الحسي.

البرامج والخطط تحديد المشاكل والمعيقات التي تحول دون تنفيذ المشاريع
التنفيذية التنموية

واقتراح التوصيات حوليا.

رئاسة الوزراء
المؤسسات
جميع

الحكومية

والمؤسسات الحكومية

القطاعات
األخرى

الو ازرات

في

المجتمع المدني
متابعة ورصد مؤشرات األداء ومقارنتيا بالقيم المستيدفة.
تصنيف المؤشرات حسب درجة

التحقق باتجاه القيم

المستيدفة ( تسير باتجاه المستيدف ،تراجع ).
تحديد المشاكل واقتراح التوصيات.

متابعة اإلجراءات التي من شأنيا تحسين قيم المؤشرات

متابعة مؤشرات

قياس

مع الجيات المعنية.

رئاسة الوزراء
المؤسسات

األداء

الحكومية

لمبرامج والخطط

الجيات المعنية

التنموية

بالتنمية
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جميع

الو ازرات

والمؤسسات الحكومية

الجية

الخدمات المقدمة ىدف الخدمة

المتمقية الشركاء

ليذه الخدمة

في

تقديم

الخدمة

متابعة قيم مؤشرات األلفية بشكل دوري
تحديد المشاكل والعقبات واقتراح التوصيات لحميا
متابعة

تحقيق

األىداف اإلنمائية

لأللفية

متابعة البرامج والمشاريع واإلجراءات التي تيدف إلى
تحقيق أىداف األلفية
مقارنة وضع األردن

بمؤشرات األلفية بالدول العربية

واألجنبية

رئاسة الوزراء
المؤسسات

جميع

الحكومية
منظمات

األمم

الو ازرات

والمؤسسات الحكومية

المتحدة

وضع آليات تساعد في تسريع تحقيق األىداف اإلنمائية
لأللفية بالمشاركة مع الجيات المعنية
إعداد نظام محوسب واالستفادة منو في انجاز النشاطات
التالية:
توفير بيانات إلعداد الخطط والبرامج التنموية ومتابعة
تنفيذىا

المؤسسات
الحكومية
مؤسسات

إعداد نظام إلدارة بناء قاعدة بيانات لمبرامج والمشاريع ضمن الخطط
المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية
المعمومات
والبرامج التنموية
المعنية بالتنمية
توفير قاعدة بيانات لمؤشرات قياس األداء
إعداد التقارير الدورية والسنوية وعند الحاجة
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االجتماعية

واالقتصادية

جميع

الو ازرات

الجية

الخدمات المقدمة ىدف الخدمة
تقارير

إعداد

سنوية حول آخر

المستجدات
لمقطاعات

ليذه الخدمة

تيدف ىذه الخدمة إلى تحديث آخر المستجدات والتطورات
عمى مستوى القطاعات المختمفة ألخذىا بعين االعتبار
عند اتخاذ أية ق اررات تتعمق بالقضايا التنموية وعند

اإلعداد لمبرامج التنموية

المختمفة

المتمقية الشركاء

الو ازرات
والمؤسسات

المعنيـة

في

تقديم

الخدمة

جميع

الو ازرات

والمؤسسات الحكومية

اإلنجازات:
 إعداد خطة عمل الحكومة لمسنوات 2016-2013

تم صياغتيا بنيج تشاركي ساىم فيو جميع الجيات ذات العالقة ،و تتضمن خطة عمل كل قطاع التوجيات

المستقبمية والسياسات التي يمكن

من خالليا تحقيق األىداف في المدى المتوسط ،والبرامج والمشاريع

المرتبطة بيا والمخصصات المالية موزعة عمى سنوات الخطة مع مراعاة الموقع الجغرافي ،وضمن اطار
زمني محدد ،إضافة إلى مؤشرات قياس أداء كمية ونوعية شاممة لمقطاعات وقيم ونسب مستيدفة ولكل سنة

من السنوات القادمة والتي عمى أساسيا سيتم تقييم أثر ىذه البرامج وكفاءة اإلنفاق عمييا.

وتتضمن خطة عمل الحكومة لألعوام  2017-2013الخطط والبرامج لـ ( )22قطاعا اقتصاديا واجتماعيا
وخدميا ،ىذا وقد احتوت الخطة عمى التوجيات المستقبمية والسياسات والمؤشرات لكافة الجيات المعنية،

ومالحق خاصة بجميع المشاريع والبرامج لكل قطاع عبر سنوات الخطة التي يتوافر ليا تمويل والقسم األخر
البرامج والمشاريع التي بحاجة إلى تمويل وأخي اًر ىناك ممحق خاص بمشاريع صندوق تنمية المحافظات.
وبمغ عدد البرامج والمشاريع التي تضمنتيا الخطة في كافة القطاعات ( )1071المتوافر تمويل ليا وبكمفة

حوالي ( )7مميار دينار لألعوام  2016-2013باإلضافة الى مشاريع سيتم تنفيذىا بالشراكة مع القطاع

الخاص و( )278مشروعاً تمويميا غير متوافر حاليا ستسعى الحكومة لمبحث عن مصادر تمويل ليا ،و من
المتوقع ان تساىم تنفيذ الخطة في تحقيق األىداف والتوجيات المستقبمية.

 تقدم سير العمل لخطة عمل الحكومة لمسنوات 2016-2013
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تم إعداد التقرير السنوي لخطة عمل الحكومة لمسنوات  2016-2013بناء عمى البيانات والمعمومات التي تم
توفيرىا من كافة الو ازرات والمؤسسات المعنية بتنفيذ البرنامج ،ويسمط التقرير الضوء عمى االنجازات التي تحققت

في كافة القطاعات من حيث:
 االنجاز عمى مستوى اإلطار الكمي لالقتصاد الكمي
 اإلنجاز المالي لمشاريع خطة عمل الحكومة

 االنجاز الحسي لمشاريع خطة عمل الحكومة
وقد تم إعداد ىذا التقرير بناء عمى البيانات والمعمومات التي تم توفيرىا من كافة الو ازرات والمؤسسات المعنية

بتنفيذ الخطة ،من خالل توفير نماذج خاصة أخذت بعين االعتبار االنجاز الحسي والمادي لمشاريع خطة عمل
الحكومة والمشاكل والمعوقات التي تواجييا وسبل التغمب عمييا ،باإلضافة الى االخذ بعين االعتبار ايضا خطة

العمل لكل مشروع وما يحتويو من نشاطات معينة وبوزن نسبي وفترات تنفيذ لكل نشاط مما يعكس االنجاز الدقيق
المخطط والفعمي والمرحمة الحالية لكل مشروع حتى نياية العام 2013
 اجندة التنمية ما بعد عام MDGs+15) ( 2015
تم تأسيس فريق عمل منظومة األمم المتحدة من قبل األمين العام لألمم المتحدة في كانون الثاني عام 2012

لتحضير خطة األمم المتحدة لمتنمية لما بعد عام  ،2015وأوكل األمين العام لألمم المتحدة لستة وعشرين
شخصية عالمية ميمة تحديد أىداف جديدة لمتنمية المستدامة ،والتي من بينيا جاللة الممكة رانيا العبد اهلل،

لموصول ألولوية األىداف التنموية لما بعد عام ، 2015وتم اختيار ( )60دولة من دول العالم لعقد مشاورات

وطنية ألجندة التنمية لم بعد عام  2015واألردن ىي واحدة من بين عشر دول من المنطقة العربية التي تم

اختيارىا .
وبالتنسيق ما بين و ازرة التخطيط والتعاون الدولي والفريق القطري لمنظمات األمم المتحدة العاممة في األردن تم
االتفاق عمى الية المشاورات الوطنية والجيات المعنية ( الحكومة ،منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص )

 ،وتم تعين خبير محمي لمتابعة المشاورات واعداد تقرير األردن الذي سيتم رفعو إلى األمين العام لألمم
المتحدة .
وبمشاركة و ازرة التخطيط والتعاون الدولي تم عقد اكثر من  30نشاطا وورشة عمل في مختمف مناطق المممكة
حول أجندة التنمية ما بعد عام  2015والتي جاءت تحت عنوان العالم الذي نريد  ،وضمن المحاور التالية:
 الجوع واألمن الغذائي والتغذية
 التعميم

 عدم المساواة
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 النمو والعمالة
 الحوكمة
 الصحة
 الطاقة
 المياه

 االستدامة البيئية

 ديناميكيات السكان
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ثانياً :في مجال المشاريع
الخدمات:

الخدمات المقدمة هدف الخدمة

الجهة المتمقية

الشركاء في تقديم

لهذه الخدمة

الخدمة

تيدف ىذه الخدمة إلى:
دراسة مقترحات

المشاريع

الرأسمالية
المقدمة لمتمويل

ضمان وضوح فكرة وأىداف وجاىزية المشروع المقترح

لمتمويل

ضمان انسجام أىداف المشروع مع األىداف الوطنية
ضمان انسجام أىداف ومكونات المشروع مع متطمبات

رئاسة الوزراء
المؤسسات
الحكومية

جميع الو ازرات

والمؤسسات الحكومية

وشروط الجيات المانحة المختمفة

إعداد قاعدة

بيانات لممشاريع

الرأسمالية ذات
األولوية في

التمويل

تيدف ىذه الخدمة إلى:
تعظيم االستفادة من الموارد المالية المتاحة

رئاسة الوزراء

توفير البيانات الالزمة عن المشاريع التنموية ذات األولوية المؤسسات
الحكومية
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جميع الو ازرات
والمؤسسات الحكومية

الخدمات المقدمة هدف الخدمة

إعداد قاعدة

بيانات لممشاريع

الرأسمالية

الممولة موزعة
قطاعيا وحسب

المحافظات

الجهة المتمقية

الشركاء في تقديم

لهذه الخدمة

الخدمة

مكتب معالي

تيدف ىذه الخدمة إلى:
توفير المعمومات المحدثة حول المشاريع الرأسمالية

الممولة موزعة حسب المحافظات

توفير بيانات تساعد في عممية التخطيط اإلقميمي واتخاذ

القرار بشأن تحديد األولويات الوطنية

وزير التخطيط

والتعاون الدولي

رئاسة الوزراء

جميع الو ازرات
والمؤسسات الحكومية

المؤسسات
الحكومية

تيدف ىذه الخدمة إلى:
متابعة المشاريع الرأسمالية الممولة من خالل المساعدات
الخارجية والتي تنفذىا مختمف الو ازرات والمؤسسات من
حيث نسبة االنجاز ومراجعة خطط العمل وتقارير تقدم

سير العمل فييا ،وايجاز المطالبات المالية ،وتحديد
متابعة المشاريع

الصعوبات والمعوقات التي تؤثر عمى تنفيذىا والتنسيق مع رئاسة الوزراء

الجيات المعنية لوضع البرامج الكفيمة بتجاوز ىذه

الجيات

الممولة قيد

المعوقات

المستفيدة

التنفيذ

إعداد التقارير الالزمة التي تعكس مستويات االنجاز

الجيات الممولة

الرأسمالية

الحسي والمالي لممشاريع قيد التنفيذ ،وتوفير كافة

المعمومات الالزمة لمتخذي القرار

متابعة المطالبات المالية لممشاريع الممولة من المنحة
الخميجية وتدقيقيا واإليعاز لمن يمزم بمديرية الشؤون

المالية واالدارية إلصدار طمبات السحب.
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جميع الو ازرات

والمؤسسات الحكومية

جميع الجيات
التمويمية

تيدف ىذه الخدمة إلى:
ضمان التنسيق الكامل ما بين الجيات التمويمية المختمفة
والجيات الوطنية المنفذة لمبرامج والمشاريع التنموية
اقتراح المالحظات حول نتائج زيارات البعثات التمويمية
متابعة توصيات البعثات التمويمية مع الو ازرات والمؤسسات

المنفذة لضمان تنفيذىا

مراجعة الدراسات والتقارير المرسمة من الجيات التمويمية
وابداء المالحظات حوليا وتزويد الجيات المعنية بيا
الجيات الممولة

مرافقة بعثات

الجيات المعنية

التمويل الدولية

بالمشاريع
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جميع الو ازرات

والمؤسسات الحكومية

جميع الجيات

التمويمية

الخدمات المقدمة هدف الخدمة

المشاركة في

إعداد الموازنات

لممشاريع

تيدف ىذه الخدمة إلى توفير البيانات المالية والفنية

المتعمقة بالمشاريع الرأسمالية الممولة

الجهة المتمقية

الشركاء في تقديم

لهذه الخدمة

الخدمة

الو ازرات

جميع الو ازرات

والمؤسسات

والمؤسسات الحكومية

المعنيــة

دائرة الموازنة العامة

الممولة
تيدف ىذه الخدمة إلى متابعة المشاريع الممولة من
إعداد تقارير

شهرية لمتابعة

المنحة الخميجية
ترفع لمجمس

المنحة الخميجية مالياً وفنياً ،وتقديم التوصيات الالزمة
بخصوص تسريع عمميات التنفيذ واالنفاق من خالل
تعديل التعميمات او اجراء المناقالت المالية ضمن
قانون الموازنة العامة وضمن المنح الموقعة ،وذلك

الوزراء

تحسين كفاءة االستفادة من المنحة الخميجية.

متابعة تنفيذ

تيدف ىذه الخدمة إلى متابعة تنفيذ مشاريع برنامج

مشاريع برنامج

البنية التحتية لممحافظات مالياً وفنياً ،ورفع التوصيات

البنية التحتية

الالزمة الى وحدة ادارة المنحة الخميجية لتسريع عممية

لممحافظات

التنفيذ.
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مجمس الوزراء
الو ازرات

والمؤسسات

جميع الو ازرات
والمؤسسات الحكومية

المعنيـة

الو ازرات
والمؤسسات

المعنيـة

جميع الو ازرات

والمؤسسات الحكومية

انجازات المشاريع:
تعمل الو ازرة عمى متابعة تنفيذ المشاريع الرأسمالية الممولة من خالل المساعدات الخارجية ،حيث تقوم بمتابعة
ىذه المشاريع فنياً ومالياً ،وذلك من خالل القيام بالزيارات الميدانية لممشاريع ،والمشاركة في المجان التوجييية

المعنية بإدارة المشاريع أو متابعة تنفيذىا ،وعقد االجتماعات التنسيقية الدورية لالطالع عمى التقارير المالية

والفنية ،ومناقشة المعيقات والتحديات والتي من الممكن أن تؤثر سمباً عمى تنفيذ المشروع ،وتقديم التوصيات حول

حميا أو تقميل أثرىا ،كما تقوم الو ازرة بالتنسيق مع الو ازرات المعنية لتنفيذ متطمبات الجيات الممولة فيما يتعمق
بالوثائق والتقارير المطموبة واإلجراءات التي تنص اتفاقيات التمويل عمى ضرورة توفيرىا أو اتخاذىا من قبل

الحكومة.

اوالً :المنحة الخميجية:

تقوم و ازرة التخطيط والتعاون الدولي بمتابعة تنفيذ جميع المشاريع الممولة من المنحة الخميجية فنياً ومالياً،

واعداد التقارير الالزمة حول تقدم سير العمل بيذه المشاريع ،حيث قامت الو ازرة بـ :
-

إعداد تقارير شيرية حول تقدم سير العمل لجميع مشاريع المنحة الخميجية تضمنت تحميل لمبيانات

الخاصة بكل مشروع واعداد التوصيات الالزمة بخصوص تسريع عمميات التنفيذ واالنفاق ،وتم رفعيا الى
مجمس الوزراء الموقر.
-

إعداد تقارير شيرية حول سير العمل بالمشاريع الممولة من منحة دولة االمارات العربية المتحدة،

-

إعداد تقارير دورية حول سير العمل بالمشاريع الممولة من منحة المممكة العربية السعودية ،وارساليا الى

وارساليا الى صندوق ابو ظبي لمتنمية.
الصندوق السعودي لمتنمية.

 -تم عقد حوالي ( )80اجتماعاً تنسيقياً مع الجيات المنفذة لممشاريع بيدف تسريع تنفيذ المشاريع.

 مراجعة جميع وثائق العطاءات قبل طرحيا لمتأكد من التزام الجيات المنفذة بمتطمبات ومعايير الجياتالممولة.

 -المشاركة في دراسة تقييم المشاريع الكبرى ومتابعة تنفيذىا فنياً ومالياً.

 مراجعة جميع الوثائق المرفقة بالمطالبات المالية المدفوعة الواردة لو ازرة التخطيط والتعاون الدولي ،ليتماعداد طمبات سحب لتعويضيا من المنحة.

 بمغت نسبة االنفاق لممشاريع الممولة من المنحة الخميجية لعام  2014حوالي (.)%92 -ثانياً :برنامج البنية التحتية لممحافظات:

تقوم و ازرة التخطيط والتعاون الدولي بمتابعة تنفيذ جميع مشاريع برنامج البنية التحتية لممحافظات لعام 2014
والبالغة حوالي ( )365مشروعاً ،وكما يمي:

 يتم التنسيق مع الجيات المنفذة ليذه المشاريع واقتراح الحمول المناسبة لتسريع عممية التنفيذ.26

 يتم مراجعة واجازة جميع المطالبات المالية لمصرف من خالل مخصصات البرنامج المرصودة في و ازرةالتخطيط والتعاون الدولي.

 دراسة كافة الطمبات الواردة من الجيات المنفذة والخاصة باستبدال المشاريع ،واعداد التنسيب الالزمورفعو الى وحدة ادارة المنحة الخميجية التخاذ القرار المناسب.

ثالثاً :إدارة القرض الياباني:

تقــوم و ازرة التخطــيط والتعــاون الــدولي بمتابعــة اتفاقيــة القــرض اليابــاني التــي تــم توقيعيــا بتــاري  2012/8/14لتمويــل

برن ــامج "تنمي ــة المـ ـوارد البشـ ـرية وتحس ــين البني ــة التحتي ــة االجتماعي ــة" وال ــذي يتك ــون م ــن مجموع ــة م ــن المشــاريع ال أرســمالية
المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة وتبمغ قيمة القـرض حـوالي ( )2323مميـار يـن يابـاني ،بحيـث يـتم تنفيـذ المشـاريع خـالل
الفترة ( ،)3122-3123حيث تقوم الو ازرة بـ :
 أعداد التقـارير الربعيـة حـول تقـدم سـير العمـل بالمشـاريع الممولـة مـن القـرض وتحـديث بطاقـات المشـاريع ،حيـث تـماعداد ( )23تقرير ربعي.
 تدقيق ومراجعة مستندات الصرف والوثائق المرفقة والواردة من الجيـات المسـتفيدة مـن القـرض وتفريغيـا فـي جـداولخاصة قبل ارساليا لمجانب الياباني.
 عقد اجتماعات تنسيقية مع الجيات المنفذة لممشاريع بيدف تسريع تنفيذ المشاريع.تم استكمال اجراءات سحب كامل قيمة القرض مع نياية عام .3122
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ثالثاً :في مجال التعاون الدولي:
المساعدات الخارجية الممتزم بها خالل العام 2014

 بمغ حجم المساعدات الخارجية الممتزم بيا لألردن (منح وقروض ميسرة) من مختمف الدول والجيات المانحة
والتمويمية والتي تم توقيع اتفاقياتيا من خالل و ازرة التخطيط والتعاون الدولي خالل العام  2014ما مجموعو نحو

( )1.919مميار دوالر ،حيث بمغت قيمة المنح الممتزم بيا ما مجموعو نحو ( )1.256مميار دوالر ،فيما بمغت
القروض الميسرة المتعاقد عمييا ما مجموعو نحو ( )663.18مميون دوالر.

 يتم صرف قيمة المساعدات الخارجية التي تم التوقيع عمى اتفاقياتيا بشقييا (المنح ،والقروض الميسرة) لتمويل
األولويات الوطنية والمشاريع التنموية وفق ًا لممدة الزمنية التي يتطمبيا تنفيذ البرنامج /المشروع ،وغالباً تتراوح فترات

تنفيذ ىذه المشاريع ما بين ( )5 -2سنوات ،باستثناء تمك الموجية لمدعم المباشر لمموازنة العامة ،كما يتم السحب من
ىذه المنح والمساعدات وفق ًا لمتدفقات النقدية الممتزم بيا حسب االتفاقيات الموقعة مع الجية المانحة من حيث القيمة
والتوقيت والمتطمبات الالزمة الستحقاق دفعات التمويل.

 الممخص التالي يبين توزيع المساعدات الخارجية ما بين دعم الموازنة العامة وأولويات المشاريع التنموية خالل العام
:2014

(مميون دوالر)
أوالً :المنح

)1
)2

القيمة

منح موجية لدعم الموازنة العامة

538.68

منح موجية لدعم أولويات ومشاريع تنموية

718.007

مجموع المنح

ثانياً :القروض الميسرة

1256.687
القيمة

 )1قروض ميسرة موجية لدعم الموازنة العامة

592.84

 )2قروض ميسرة موجية لدعم أولويات ومشاريع تنموية

70.34

مجموع القروض الميسرة

المجمــوع الكـــمي

663.18
1919.867
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ممخص توزيع المساعدات الخارجية الممتزم بها خالل العام 2014
حســــــــــــــــــب الجهـــــة المانحة

(مميون دوالر)
الجهة المانحة

عدد

قيمة المنح

المشاريع

قيمة القروض
الميسرة

مجموع التمويل

 .1الواليات المتحدة األمريكية

16

633.02

-

633.02

 .2البنك الدولي

2

3

250

253

 .3مؤسسة التمويل الدولية

1

0.50

-

0.50

 .4االتحاد األوروبي

7

141.91

224.44

366.35

 .5البنك األوروبي لإلعمار والتنمية

1

1.43

-

1.43

 .6ألمانيا

5

22.44

62.34

84.78

 .7اسبانيا

1

0

8

8

 .8كندا

2

32.32

-

32.32

 .9اليابان

6

60.35

118.4

178.75

 .10كوريا

3

18.86

-

18.86

 .11الصين

1

8

-

8

 .12برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

3

5

-

5

1

2

-

2

2

11.773

-

11.773

 .15البنك االسالمي لمتنمية

1

0.100

-

0.100

 .16الصندوق الكويتي لمتنمية اإلقتصادية العربية

1

18

-

18

 .17الصندوق الكويتي لمتنمية /المنحة الخميجية

2

66

-

66

 .18الصندوق السعودي لمتنمية /المنحة الخميجية

3

232

-

232

المجموع

58

1256.687

663.18

1919.867

 .13الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية /ومرفق
البيئة العالمي
 .14الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي
واالجتماعي
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التوزيع النسبي لممساعدات الخارجية الممتزم بها خالل العام 2014
حسب الجهة المانحة

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
%0
الصندوق العربي
%1

الواليات المتحدة األمريكية
%33

البنك
اإلسالمي
%0.1

الصندوق السعودي /المنحة الخليجية
%12
الصندوق الكويتي
%1

الصندوق الكويتي للتنمية /المنحة
الخليجية
%3

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
%0
كندا
%2
ألمانيا
%4

اسبانيا
%0

الصين
%0

كوريا
%1
اليابان
%9

البنك األوربي إلعادة التعمير
والتنمية
%0

االتحاد األوروبي
%19
البنك الدولي
%13

مؤسسة التمويل الدولية
%0
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تفاصيل البرامج والمشاريع الممولة من خالل المساعدات الخارجية الممتزم بها
وتم توقيع اتفاقياتها من خالل وزارة التخطيط والتعاون الدولي خالل العام 2014
أوال :المنح:

 )1المنح الممتزم بها والموجهة لدعم الموازنة العامة:
الجهة المانحة

( مميون دوالر)
قيمة المنحة

المشروع
منحة الدعم النقدي /برنامج المساعدات

الواليات المتحدة
األمريكية

اإلقتصادية اإلعتيادية
منحة الدعم النقدي /برنامج المساعدات

اإلقتصادية اإلضافية
كندا

دعم قطاع التعميم العام في األردن

تاريخ التوقيع

الجهة المستفيدة

082
4302/9/03

و ازرة المالية

454
07.64

4302/04/44

53.34

4302/03/00

و ازرة التربية
والتعميم

و ازرة المالية/

مالحظة :دعم الموازنة

دعم االصالحات المالية واالدارية العامة

(بقيمة  05.7مميون يورو)

العامة بقيمة ( )04مميون
يورو ،ومكون

المساعداالت فنية

لممؤسسات المنفذة

لمؤشرات تحقق البرنامج
( )5.7مميون يورو

اإلتحاد األوروبي

و ازرة المالية/

مالحظة :دعم الموازنة

الترويج لالشتمال المالي من خالل تعزيز

حاكمية وانتشار التمويل الميكروي في األردن

العامة بقيمة ( )92مميون

05.92

402/04/02

يورو ،ومكون المساعدات
فنية لممؤسسات المنفذة

لمؤشرات تحقق البرنامج
بقيمة ( )5.997مميون
يورو

المجموع

538.68

مالحظات:
 تم تحويل كامل المنحة المقدمة من المساعدات األمريكية اإلضافية ،أما المساعدات اإلعتيادية فقد تم تحويل مبمغ
( )127مميون دوالر ،وسيتم خالل الربع األول من العام  2015تحويل المبمغ المتبقي بقيمة ( )57مميون دوالر.

 سيتم تحويل الشريحة األولى من منح اإلتحاد األوروبي خالل الربع األول من العام .2015
 سيتم تحويل الشريحة األولى من المنحة المقدمة من كندا خالل الربع األول من العام .2015
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 )2المنح الممتزم بها والموجهة لدعم برامج واولويات وطنية تنموية:
( مميون دوالر)
المشروع

الجهة المانحة

تحسين الخدمات األساسية المقدمة لممواطنين ،ويشمل
البرامج الفرعية التالية:

 الصحة /رعاية األمومة والطفولة الصحة /تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية -المياه والصرف الصحي

09.125470

والري

 -التعليم /التعليم األساسي

09.421992

والتعميم

 الخدمات اإلقتصادية واإلجتماعية وحماية السكانالمحتاجين

04.1

اإلجتماعية

 -الخدمات اإلدارية المساندة للبرنامج

5.92

التالية:

األمريكية

047.208848

4302/9/03

المستفيدة

09.974
09.942571

تعزيز المساءلة الديمقراطية ،ويشمل البرامج الفرعية

الواليات المتحدة

قيمة المنحة

تاريخ التوقيع

الجهة

 سيادة القانون الحكم الرشيد -التنافسية السياسية وبناء التوافقات

27.57301

و ازرة الصحة
و ازرة المياه
و ازرة التربية
و ازرة التنمية
-

4302/9/03
و ازرة العدل

2.5
8
5

و ازرة التنمية
السياسية،
ومؤسسات

 -المجتمع المدني

10.411465

 -الخدمات اإلدارية المساندة للبرنامج

1.661545

المجتمع المدني
مؤسسات

دعم التنمية اإلقتصادية الشاممة ،ويشمل البرامج
الفرعية التالية:

-

دعم النمو اإلقتصادي
التجارة واالستثمار
البنية التحتية
تطوير القطاع الخاص
الفرص االقتصادية

43.032589
6.875
1.141261
2.792293
27.022376
2.65

المجتمع المدني
9400/2/24

و ازرة المالية،
و ازرة الصناعة
والتجارة،
والقطاع

الخاص،
وو ازرة التخطيط
والتعاون الدولي

 -الخدمات اإلدارية المساندة للبرنامج

2.551659
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الجهة المانحة

قيمة المنحة

المشروع
مجموع فرعي ()1

تاريخ التوقيع

البنك الدولي

الصغر /مقدمة من صندوق التحول من خالل البنك

البنك المركزي
0

4302/4/9

الدولي

الدولية

األردني والشركة
األردنية لضمان
القروض

مجموع فرعي ()2
مؤسسة التمويل

المستفيدة

197.024

دعم الحوكمة وتعزيز اإلطار التنظيمي والمؤسسي
لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،ومتناىية

الجهة

اتفاقية تعاون مع ىيئة األوراق المالية

3
3.53

مجموع فرعي ()3

4302/2/42

ىيئة األوراق
المالية

0.50
و ازرة التخطيط

دعم تنفيذ خطة العمل االردنية االوروبية المشتركة

لسياسة الجوار االوروبية

والتعاون الدولي
وعدد من

14.96

4302/03/00

4.29

4302/04/02

4.29

4302/04/02

04.20

4302/04/07

7.60

4302/04/07

لتطوير المشاريع

9.40

4302/03/00

و ازرة المالية

الو ازرات

والمؤسسات
الحكومية

تطوير وتعزيز قدرات ىيئة تنظيم قطاع الطاقة
والمعادن وادارة النفايات المشعة في األردن

ىيئة تنظيم

قطاع الطاقة
والمعادن

منحة إضافية لمشروع دعم خدمات الصرف الصحي
في المجتمعات األردنية المستضيفة لالجئين السوريين
االتحاد االوروبي إدارة النفايات الصمبة في المجتمعات األردنية
المستضيفة لالجئين السوريين
تنمية محافظات الشمال في األردن /المجتمعات
المستضيفة لالجئين السوريين

مكون المساعدات الفنية لبرنامج دعم االصالحات
المالية واالدارية العامة

الميكروي في األردن

والري
و ازرة الشؤون
البمدية ،وو ازرة
البيئة

المؤسسة االردنية
اإلقتصادية

البنك المركزي

مكون المساعدات الفنية لبرنامج الترويج لالشتمال
المالي من خالل تعزيز حاكمية وانتشار التمويل

و ازرة المياه

6.72

4302/04/02

األردنية،

وصندوق التنمية
والتشغيل ،وو ازرة
التخطيط
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الجهة المانحة

قيمة المنحة

المشروع

تاريخ التوقيع

الجهة

المستفيدة
والتعاون الدولي

مجموع فرعي ()4
البنك االوروبي

لالعمار والتنمية

مشروع مراقبة نوعية المياه في االردن

55.93
0.20

مجموع فرعي ()5
شراء أجيزة ومعدات ومستمزمات طبية والخدمات
التابعة ليا
برنامج عاجل لرفع كفاءة قطاع المياه في محافظات
الشمال المستضيفة لالجئين السوريين
اليابان

بناء متحف البتراء
شراء معدات وتجييزات لرفع كفاءة دائرة االرصاد
الجوية
إعادة تأىيل وتوسيع شبكات المياه في محافظة البمقاء
لحماية البيئة والتغير المناخي

وطبربور ،والطوال الجنوبي)

كوريا

و ازرة الصحة
7.5

4302/0/00

24.7

4302/0/00

7.8

4302/0/0

0.65

4302/00/43

09.7

4302/00/47

انشاء نظام إلكتروني لممشتريات في األردن

8.5

مجموع فرعي ()7

4302/04/05

كندا

لمخدمات الطارئة وبناء القدرات لمتكيف مع التغيرات
34

والري
سمطة إقميم

البتراء التنموي
السياحي

دائرة األرصاد
الجوية
و ازرة المياه
والري

و ازرة التربية
والتعميم

العامة

3:4:8
حسب المشروع
8

مجموع فرعي ()8
المجتمعات المستضيفة لالجئين السوريين لالستجابة

و ازرة المياه

دائرة الموازم

اتفاقية تعاون اقتصادي وفني (تنفيذ مشاريع تنموية
الصين

االمير حمزة

و ازرة الصحة

5.07

انشاء مدرسة شاممة لذوي اإلعاقات السمعية في ماركا

بداية عام )4305

ومستشفى

83457

5.4

ذات اولوية يتفق عمييا الحقا مع الجانب الصيني

سمطة المياه

3465

مجموع فرعي ()6
بناء وتجييز ( )0مراكز صحية شاممة (عمان،

4302/5/47

و ازرة المياه/

4302/04/06

الذي سيتم

االتفاق عميو

:
05.7

4302/0/00

و ازرة الشؤون
البمديـ ــة

الجهة المانحة

قيمة المنحة

المشروع

تاريخ التوقيع

الجهة

المستفيدة

االجتماعية
مجموع فرعي ()9
خدمات مساندة لبرنامج إدارة مصادر المياه /المرحمة
الثالثة
ألمانيا

برنامج تزويد المياه لالجئين السوريين /المرحمة الثالثة
خدمات مساندة لبرنامج التكيف مع التغير المناخي في
قطاع المياه

3748
0.86

4302/6/03

08.6

4302/9/40

0.86

4302/03/03

مجموع فرعي ()10
بناء القدرات لتحسين إدارة وتحصيل ضريبة األبنية
واألراضي والمسقفات
برنامج األمم

المتحدة اإلنمائي

و ازرة المياه
والري
سمطة وادي
األردن

44466
0.859

2014/10/26

و ازرة المالية

وو ازرة الشؤون
البمدية

المساعدة في إعداد االطار التنموي المتكامل
لمسياسات االقتصادية واإلجتماعية
إدماج حماية التنوع الحيوي في القطاع السياحي
التنموي

3.220

2014/5/22

4.6

2014/1/13

مجموع فرعي ()11

و ازرة التخطيط
والتعاون الدولي
و ازرة السياحة
واآلثار

5

الصندوق الدولي
لمتنمية الزراعية
ومرفق البيئة
العالمي

المشروع الريادي لتكنولوجيا الري لمواجية أثر التغير
المناخي في األردن

4

مجموع فرعي ()12
الصندوق العربي
لل نماء

االقتصادي

واالجتماعي

مشروع التعداد العام لمسكان
معونة الصندوق العربي لالسيام في دعم الالجئين
السوريين في األردن

4
1.773

4302/4/07

03

4302/03/0

مجموع فرعي ()13
الصندوق
الكويتي لمتنمية
اإلقتصادية
العربية

4302/0/42

الصحة والبمديات

االحصاءات
العامة
و ازرة الشؤون
البمدية

334995

المنحة الخاصة بدعم الالجئين السوريين في الدول
المستضيفة ليم /تمويل مشاريع إنمائية في قطاعي

وزارة الزراعة

و ازرة الصحة،
08

4302/00/40

و ازرة الشؤون
البمدية
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الجهة المانحة

قيمة المنحة

المشروع
مجموع فرعي ()14

البنك االسالمي
لمتنمية

دعم االعمال االستشارية لمجنة تقييم التخاصية

السعودي

3.033

لمتنمية /المنحة
الخميجية

إعادة إنشاء طريق الزرقاء – مركز العمري الحدودي
مشروع انشاء وتأىيل الطرق

52

في محافظة الزرقاء

الصندوق
الكويتي لمتنمية/

المنحة الخميجية

ضمن اتفاقية برنامج تطوير قطاع النقل
زيادة قيمة برنامج دعم قطاع التعميم

مجموع المنح الموجهة لدعم أولويات ومشاريع وطنية

4302/5/00

و ازرة المياه
والري

57

4302/8/02
4302/04/03
88

718.007
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العامة واالسكان

454

03

مجموع فرعي ()17

الخصخصة
و ازرة االشغال
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مجموع فرعي ()16
إدراج مشروع إنشاء وصيانة الطرق القروية والزراعية

4302/2/00

لجنة تقييم

34333
055

مشروع انشاء محطات وشبكة مياه الصرف الصحي

المستفيدة

3:

مجموع فرعي ()15
الصندوق

تاريخ التوقيع

الجهة

و ازرة األشغال
العامة واإلسكان
و ازرة التربية
والتعميم

التوزيع النسبي إلجمالي قيمة المنح الممتزم بها خالل العام 2014
حسب الجهة المانحة

الصندوق العربي
%1

الصندوق الكويتي
%1
الصندوق السعودي /المنحة الخميجية

البنك اإلسالمي
الواليات المتحدة األمريكية

%18

%0

الصندوق الدولي لمتنمية
الزراعية
%0

%50

الصندوق الكويتي لمتنمية /المنحة الخميجية
%5

ألمانيا
%2
كندا
اإلنمائي
برنامج األمم
المتحدة%3
الصين
كوريا
%0
%1
%2

اليابان
%5

البنك األوربي إلعادة التعمير والتنمية
%0
االتحاد األوروبي
البنك الدولي

مؤسسة التمويل الدولية

%0

%0
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%11

إجمالي المنح المحولة لمموازنة العامة حتى نهاية العام 2014

(مميون دينار)

المنح المحولة لحساب الخزينة لغاية تاريخ

الجهة المانحة

2014/12/31

اإلتحاد األوروبي

20.76

الواليات المتحدة األمريكية

404.54

الصندوق الخميجي لمتنمية

456.71

منح أخرى

354.5

المجموع

1236.51
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ثانياً :القروض الميسرة:
 )1القروض الميسرة المتعاقد عميها والموجهة لدعم الموازنة العامة:
القيمة

الجهة الداعمة

القرض

المشروع

بالعممة

األصمية
اليابان
االتحاد األوروبي
البنك الدولي

تعزيز الوضع المالي ودعم سياسات

 12مميار

التنمية في االردن

ين ياباني
180

اتفاقية القرض الميسر لممساعدة المالية
لألردن عمى المستوى الكمي

مميون يورو

قرض سياسة التنمية الثاني لدعم

 453مميون
دوالر

الموازنة العامة

قيمة

القرض

(مميون

تاريخ التوقيع

الجهة المستفيدة

دوالر)

008.2

4302/0/06

و ازرة المالية

224.44

4302/0/08

و ازرة المالية

250

4302/2/9

و ازرة المالية

المجموع (مميون دوالر)

7;44:6

* مالحظات:

 تم تحويل كامل قيمة القروض الميسرة المقدمة من البنك الدولي ،ومن اليابان لمحساب الخزينة العامة.
 القرض الميسر المقدم من االتحاد األوروبي بقيمة ( ) 180مميون يورو ،فسيتم خالل الربع األول من عام 2015
تحويل مبمغ نحو ( )100مميون يورو ،وما قيمتو ( )80مميون يورو متوقع قبل نياية عام .2015

 )2القروض الميسرة الموجهة لدعم برامج وأولويات وطنية تنموية:
القيمة

الجهة الداعمة

اسبانيا

ألمانيا

القرض

المشروع

األصمية

دوالر)

بقدرة ( )3ميغاوات
برنامج إدارة مصادر المياه /المرحمة

 03مميون
يورو
 43مميون

المياه

يورو
المجموع (مميون دوالر)
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القرض

بالعممة

مميون يورو

التكيف مع التغير المناخي في قطاع

قيمة

(مميون

بناء محطة طاقة شمسية لتوليد الكيرباء 5.920662

الثالثة

( مميون دوالر)

تاريخ التوقيع

8

4302/0/02

06.2

4302/6/03

42.92

4302/03/03
93456

الجهة

المستفيدة
و ازرة الطاقة
والثروة المعدنية
و ازرة المياه
والري
سمطة وادي
األردن

التوزيع النسبي لمقروض الميسرة الممتزم بها عام 2014
حسب الجهة الداعمة

ألمانيا (مشاريع تنموية)

اليابان (دعم موازنة)

%9

%18

اسبانيا (مشاريع تنموية)
%1

البنك الدولي (دعم موازنة)

االتحاد األوروبي

%38

(دعم موازنة)
%34
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أبرز القطاعات التنموية التي استفادت من المساعدات الخارجية الممتزم بها خالل العام 2014

(مميون دوالر)
أبرز القطاعات

عدد

قيمة

مجموع التمويل

قيمة المنح

القروض

 .1دعم الموازنة العامة

5

1131.52

538.68

592.84

 .2اإلدارة المالية العامة

3

19.569

19.569

-

 .3بناء القدرات والتدريب والدعم المؤسسي

4

18.924

18.924

-

 .4التعميم والتعميم العالي

4

58.738223

58.738223

-

 .5الفقر والتنمية اإلجتماعية

2

32.63

32.63

-

 .6الرعاية الصحية

1

51.363758

51.363758

-

 .7التنمية المحمية (تطوير البمديات)

3

12.25

12.25

-

 .8الطاقة

2

10.49

2.49

8

 .9الطرق واألشغال العامة

2

265

265

-

 .10المياه والصرف الصحي

14

198.896051

136.556051

62.34

 .11البيئة

2

14.43

14.43

-

 .12السياحة واآلثار

2

9.5

9.5

-

 .13القضاء والحكم الرشيد وحقوق اإلنسان واإلعالم

4

27.57301

27.57301

-

9

53.342589

53.342589

-

1

7.64

7.64

-
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1919.867

1256.687

663.18

 .14تطوير القطاع الخاص ودعم المشاريع المتوسطة
والصغيرة والميكروية ()MSMEs
 .15التمويل الميكروي
المجموع

المشاريع
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الميسرة

التوزيع النسبي لممساعدات الخارجية الممتزم بها خالل العام 2014
حسب القطاعات

تطوير القطاع الخاص ودعم المشاريع
المتوسطة والصغيرة
3%

القضاء والحكم
الرشيد وحقوق
اإلنسان واإلعالم السياحة واآلثار
%1
%0

التمويل الميكروي
%0

البيئة
%1

المياه والصرف الصحي
%10

الطرق واألشغال العامة
%14

دعم الموازنة العامة
%59

الطاقة
%1
التنمية المحلية
%1

الرعاية الصحية
%3

بناء القدرات
%1

اإلدارة المالية العامة
%1

42

مكافحة الفقر والتنمية
اإلجتماعية
%2
التعليم والتعليم
العالي
%3

توزيع المساعدات الخارجية الممتزم بها وتم توقيع اتفاقياتها من خالل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عام ( 2014حسب القطاعات والجهات الدولية الداعمة)

الصندوق

اإلدارة المالية العامة

المؤسسي

بناء القدرات والتدريب والدعم

التعميم والتعميم العالي

التنمية المحمية

الطاقة

النقل واألشغال العامة

المياه والصرف الصحي

البيئة

دعم الموازنة العامة

البنك الدولي

1.773
436

232

3.75
56

1.5
42.038223

66

8.5
*17.03

11.773

24.453758

43.032589

42.896051

250

مؤسسة التمويل الدولية
16.72

ك ــندا
االتحاد األوروبي

309.771

0.100
18

10

االقتصادي

الوكالة األمركية لمتنمية الدولية

المتوسطة والصغيرة

الرعاية الصحية
14.25

الصندوق الكويتي لمتنمية /المنحة الخميجية
واإلجتماعي

واالستثمار والمشاريع

الفقر والتنمية اإلجتماعية

الصندوق الكويتي لمتنمية العربية االقتصادية
العربي

التمويل الميكروي

0.100

الصندوق السعودي لمتنمية /المنحة الخميجية

لإلنماء

السياحة واآلثار

تطوير القطاع الخاص

البنك اإلسالمي لمتنمية

القضاء ،الحكم الرشيد،

209

23

وحقوق اإلنسان واإلعالم

الجهة المانحة

27.57301

3
0.500

0.500
32.32

2.49

14.96

2.49

البنك األوروبي لإلعمار والتنمية

6.71

12.43

366.33

7.64

1.430

1.430

ألمانيا /الوكالة األلمانية لمتعاون الدولي وبنك

84.78

اإلعمار األلماني
إسبانيا

84.78
8

8

اليابان /جايكا

1.75

118.4

44.3

7.5

178.75

6.8

الصين (**)

8

كوريا /كويكا

5.2

8.5

18.86

5.16

الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية /مرفق

2

2

البيئة العالمي
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
المجموع حسب القطاع

633.023631
253

15.6
9.21

المجموع

القطاع

حسب الجهة المانحة

(القيمة بالمميون دوالر)

1131.52

1.859

0.441

19.569

18.924

2.7
58.738223

32.63

50.463758

12.25

10.49

265

198.896051

14.43

53.342589

(*) تم تخصيص ما قيمتو ( ) 6.23مميون دوالر كخدمات إدارية مساندة لبرنامج تحسين الخدمات األساسية المقدمة لممواطنين ،والمتضمنة تحسين خدمات التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية لمسكان المحتاجين بقيمة ( )10.3مميون دوالر.
(**) تم توقيع اتفاقية لمتعاون اإلقتصادي والفني مع الصين بتاري  2014/12/17بقيمة ( )8مميون دوالر لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في القطاعات ،سيتم تحديدىا بداية عام  2015باالتفاق مع الجانب الصيني.
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7.64

9.5

5
27.57301

1919.867

برامج التعاون العممي والثقافي والبرامج التدريبية والمنح الدراسية

أوالً :البرامج التدريبية ،وتتوزع كما يمي:
 .1برامج المنح التدريبية التي تقدمها الدول المانحة والصديقة ضمن برامج التعاون الفني والتنموي:

 وىي تمك البرامج التي تقدم كمساعدات فنية لمدول النامية في مختمف المجاالت ،والتي يعتمد القبول فييا عمى
أسس تنافسية ما بين مرشحي الدول المدعوة لممشاركة ،وفي اطار ىذا النوع من البرامج يتم ترشيح ()3-1
لممنافسة عمى المشاركة في البرنامج التدريبي الواحد ،وغالباً ما يتم قبول مرشح واحد أو مرشحين اثنين من كل

دولة لممشاركة في البرنامج التدريبي الواحد.

 ضمن ىذا النوع من البرامج قامت الو ازرة بترشيح ما يزيد عمى ( )439موظفاً ممن تنطبق عمييم شروط

المشاركة فقط ،وتم قبول وايفاد ما مجموعو ( )237موظفاً من مختمف الو ازرات والمؤسسات ،لممشاركة في
دورات تدريبية ،وورش عمل ،وحمقات دراسية وتدريبية في مجاالت المياه ،والطاقة ،والبيئة ،والصحة ،والزراعة،

والتعميم ،واإلدارة العامة ،واالقتصاد ،واالستثمار ،والتجارة والصناعة ،وتكنولوجيا المعمومات ،والمسح الجغرافي،
والتخطيط الحضري ،والتنمية االجتماعية ،ومكافحة الفقر واالحتياجات الخاصة وتمويل المشاريع المتوسطة
والصغيرة.
 .2البرامج التدريبية المخصصة لألردن:

 وىي البرامج التي تقدم لألردن كمساعدات فنية في اطار عالقاتو الثنائية مع بعض الجيات المانحة والصديقة
كاليابان ،وكوريا الجنوبية ،وىولندا والمعيد العربي لمتخطيط بالكويت ،وبموجب ىذا النوع من البرامج يتم
تخصيص عدد من البرامج التدريبية لمشاركين من األردن فقط ،وتقوم و ازرة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق
والتفاوض مع ىذه الجيات الختيار مجاالت التدريب وفقاً لالحتياجات التدريبية لموظفي القطاع العام بيدف

تمكينيم ورفع قدراتيم المؤسسية في مجاالت محددة.

 تم خالل العام  2014إيفاد ما مجموعة ( )180موظف ًا من مختمف المؤسسات والو ازرات األردنية لممشاركة في
( )17برنامجاً تدريبياً عقدت في الدول المذكورة أعاله في مجاالت :استراتيجيات التنمية االقتصادية ،وسياسات
التدريب الميني ،وسياسات الطاقة ،سياسات واستراتيجيات الصحة ،تمكين ذوي االحتياجات الخاصة اقتصادياً،

تطوير السياسات الخاصة بتشجيع وترويج السياحة لمقادة الشباب ،التنويع والتنافسية االقتصادية ،التشريع ،إدارة
العدل ،الشؤون االجتماعية وسياسات التشغيل ،اإلدارة المائية ،األمن الغذائي ،وادارة التمويل العام ،إدارة الحكم

المحمي والالمركزية ،ميارات االتصال مع الجميور وتقديم الخدمات باإلضافة إلى السياسات التجارية
والدبموماسية.

ثانياً :المنح والبعثات الدراسية ،وتتوزع كما يمي:
 .1المنح الدراسية التي تقدم من خالل االتفاقيات الثقافية والبرامج التنفيذية بين األردن والدول الصديقة
والشقيقة  ،والتي تقوم و ازرة التخطيط والتعاون الدولي أو و ازرة التعميم العالي والبحث العممي بإعداد ىذه البرامج
والتوقيع عمييا ،بحيث يتم إدراج أعداد المنح الدراسية والتخصصات التي سيتم تبادليا ضمن البرامج التنفيذية

لمتعاون العممي والثقافي الموقعة مع تمك الدول عمى أساس المعاممة بالمثل ،وتدار ىذه المنح من قبل و ازرة
التعميم العالي األردنية.

 .2برامج المنح الدراسية (ماجستير ،ودكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه) المقدمة من مختمف الجهات المانحة

كالبنك اإلسالمي لمتنمية ،البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة اليابانية ،والمانيا ،وىولندا ،وكوريا ،والصين،

وبروناي دار السالم ،وايطاليا ،وماليزيا ،وتايمند ،وتايوان والمفوضية األوروبية .وىي عبارة عن برامج مساعدات
تقدم لمدول النامية بشكل عام ،ويعتمد القبول في ىذه البرامج عمى أسس تنافسية ما بين مرشحي مختمف

الدول ،وفي اطار ىذا النوع من المنح قامت الو ازرة بترشيح ( )50موظف ًا من مختمف المؤسسات والجامعات،

حيث تم قبول ( )11مرشحاً الستكمال دراساتيم العميا ،عمماً بان ىذا النوع من البرامج متاحاً لجميع الفئات

اء من موظفي القطاع العام أو الجامعات الرسمية وموظفي القطاع الخاص.
سو ً
ثالثاً :االتفاقيات الثقافية والبرامج التنفيذية:

 بيدف تعزيز عالقات التعاون العممي والثقافي مع مختمف الدول الشقيقة والصديقة في مجاالت (التعميم والتعميم
العالي والثقافة والفنون والسياحة واآلثار والتنمية االجتماعية واألعالم واالتصال والرياضة والشباب) تقوم الو ازرة
بإبرام االتفاقيات الثقافية والبرامج التنفيذية المنبثقة عنيا والعمل عمى تجديدىا بالتنسيق مع جميع الجيات األردنية
المعنية.

 تم خالل العام  2014توقيع ثالثة برامج تنفيذية لمتعاون العممي والثقافي مع كل من جميورية كوريا الجنوبية

لمسنوات ( )2016-2014وجميورية الصين الشعبية لمسنوات ( )2018-2015باإلضافة برنامج تنفيذي مع
الجميورية الييمينية لمفترة (.)2017-2014

توزيع الدورات التدريبية والمنح الدراسية المقدمة خالل عام  2014حسب الجهات المانحة

اسم الدولة

الرقم

المنح الدراسية

الدورات التدريبية
مجموع الدورات

أعداد المشاركين

مجموع المنح

أعداد المستفيدين

1

الصين

45

60

0

0

2

اليابان

35

81

0

0

3

كوريا

15

80

12

2

4

سنغافورة

40

14

0

0

5

تايوان

27

17

2

0

6

اليند

متعدد واقمو
100

20

7

تايالند

14

8

8

ماليزيا

15

5

9

ألمانيا

3

-

13
متعدد ( DAAD
)Program

-

-

10

السويد

5

10

3

0

11

البنك اإلسالمي لمتنمية

1

2

05

3

12

المعيد العربي لمتخطيط

49

40

13

إيطاليا

-

-

14
ىولندا
15

البنك الدولي /بالشراكة مع
الحكومة اليابانية

متعدد واقمو
200
-

2

4

متعدد
75

( NUFFIC

2

-

5

-

)Program

-

-

4

-

16

المفوضية األوروبية

متعدد واقمو 10

5

-

-

17

مركز صندوق النقد الدولي
بروناي دار السالم

-

-

10

1

المجموع

559

417

65

12

بالكويت
18

برامج التعاون الفني وأدوات الدعم المؤسسي الممولة من االتحاد األوروبي

 )1مشاريع التوأمة:

 تم إطالق مشروع توأمة لدائرة األراضي والمساحة لمعالجة موضوع اإل ازحات ،وبكمفة تبمغ ( )1مميون يورو،
ولمدة ( )18شي اًر ،وىو مشروع التوأمة الثاني لمدائرة.

 )2أنشطة أداة الدعم الفني والتبادل المعموماتي (:)TAIEX
 تم تنظيم ما مجموعو ( )17نشاطاً من خالل ( ،)TAIEXوالتي تضمنت ورشة عمل لو ازرة الزراعة حول
موضوع "نظام مراقبة التجارة في دول االتحاد األوروبي" ،وكذلك إيفاد ( )5بعثات خبراء من االتحاد األوروبي

لكل من و ازرة البيئة في تتبع النفايات السائمة ،وو ازرة الخارجية في موضوع تقييم البرنامج التدريبي في المعيد
الدبموماسي ،والجمعية العم مية الممكية في مجال فحص افران الغاز ،ودائرة اإلحصاء في مجال الدراسات

اإلحصائية ،وتقييم مشروع التوأمة الخاص بو ازرة الزراعة .كما شارك ما مجموعو ( )21موظفاً من الو ازرات

والمؤسسات الحكومية المختمفة في ( ) 7زيارات دراسية إلى دول االتحاد األوروبي بيدف التعرف عمى أفضل

الممارسات ونقل المعرفة الفنية والعممية في مجاالت عديدة ،وذلك باإلضافة إلى مشاركة ما مجموعو ()12

موظفاً من الو ازرات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في ( )4ورش عمل إقميمية في مجاالت المقاييس
األوروبية ،اإلبداع واالبتكار في صناعة النسيج والمالبس ،ومراجعة االتفاقية التجارية اإلقميمية لممنطقة

األورومتوسطية ،ومراقبة األسواق.
 )3انشطة برنامج دعم تحسين اإلدارة والحكم الرشيد (:)SIGMA

 بعد استكمال مشروعي ديوان المحاسبة وو ازرة المالية في مجال تطوير الرقابة الداخمية ،تم إجراء التحضيرات في
نياية عام  2014مع إدارة البرنامج لمشروعين جديدين لكل من ديوان المظالم ،وىيئة مكافحة الفساد ،وذلك في
مجاالت عمميما ،حيث سيبدأ تنفيذ تمك المشاريع في منتصف عام .2015

خامساً :مديرية برامج التنمية المحمية وتعزيز االنتاجية:
الخدمات:

الخدمات المقدمة

الجية

ىدف الخدمة

المتمقية

ليذه الخدمة

الشركاء في تقديم الخدمة

تمويل تنفيذ مشاريع البنية

التحتية واإلسكان:
-

مشاريع

وانشطة

كافة

واحتياجات ممحة وذات

اولوية في المحافظات مع تيدف ىذه المشاريع إلى تحسين
التركيز عمى المناطق المناخ والظروف المعيشية
لممجتمعات الفقيرة من خالل

الفقيرة

تطوير

البنى

 تحسين البيئة التعميمية المناطق المستيدفةفي المدارس

التحتية

في

بتنفيذ مثل ىذه المشاريع

التجمعات
المحمية
مختمف

المحافظات

الو ازرات

المعنية

في

مثل (و ازرة البمديات ،و ازرة

المياه

والري،

مدارس

و ازرة التربية والتعميم ..

ال ) إضافة إلى دائرة
الشؤون الفمسطينية.

 مشروع تأىيل مساكناألسر

المخيمات

الفقيرة

في

تنفيذ وتطوير المشاريع تيدف ىذه المشاريع إلى دعم أصحاب
المشاريع
قطاع
الصغيرة:
الصغيرة المشاريع
-

اإلقراض

الصغير والمتوسطة من خالل تقديم الصغيرة
خدمات استشارية و إدارية والمتوسطة

والمتوسط
ىذه
طبيعة
مع
تتالءم
ومالية
واألفراد
 -مراكز تعزيز اإلنتاجية المشاريع والتي من شأنيا

الجمعية العممية الممكية
صندوق التنمية والتشغيل

مساعدة األفراد في المناطق

(إرادة)

المستيدفة عمى إنشاء و/أو
تطوير

وتوسيع

مشاريعيم

اإلنتاجية
تيدف ىذه المشاريع إلى تحسين
المستوى المعيشي لممواطنين
وذلك عن طريق زيادة الدخل

لممجتمع المحمي من خالل إقامة
مشاريع إنتاجية مدرة لمدخل
وموفرة لفرص العمل.

الدعم

المباشر

المجتمع المدني:

لييئات

 دعم تمويل مشاريعانتاجية خاصة بجمعيات
خيرية وتعاونية

المنظمات

الجمعيات

المجتمعية وغير الجمعيات
الحكومية
والييئات
((NGOs

والتطوعية،

التعاونية،
الخيرية

النسائية

جمعيات

المتقاعدين العسكريين.

الخدمات المقدمة

الجية

ىدف الخدمة

المتمقية

ليذه الخدمة

اليدف من تنفيذ مبادرات

التنمية المحمية الشاممة ىو المنظمات
تنفيذ مشاريع التنمية
تحسين الظروف االقتصادية المجتمعية وغير
المحمية المتكاممة في
المناطق
في
االجتماعية
و
الحكومية
مناطق جيوب الفقر،
خمق
خالل
من
المستيدفة
((NGOs
برنامج تمكين مناطق اقتصاديات محمية مستدامة
ودعميا لتنفيذ المشاريع المجتمعات
جيوب الفقر
في
اإلنتاجية التنموية وتعزيز المحمية
المبادرات التنموية الشاممة المشاركة المحمية في عممية مناطق جيوب
التنمية ودعم البنى االجتماعية الفقر
والبنى التحتية االساسية في الفقيرة.

توفير

وتطوير

الخدمات والمرافق االجتماعية
دعم
المنتجة

البيئة

الشبابية

والثقافية والرياضية الالزمة

لمشباب

المحافظات

في

ودعم

مختمف

تييئتيم

لممشاركة في سوق العمل
واالنتاج

مؤسسة

نور

الحكومية مثل مؤسسة نير
األردن،

جمعية

الحسين،
اإلنماء

مراكز

االجتماعي،

الصندوق األردني الياشمي
لمتنمية البشرية إضافة إلى
مؤسسات المجتمع المدني

من

جمعيات

المختمفة.

طمبة الجامعات،
المدارس

خيرية

واالىمية العاممة

في مجال التنمية

،

الجامعات المحمية ،االندية
الرياضية ،جامعة كولومبيا،
التربية

مؤسسة

العامة

الو ازرات

المجمس االعمى لمشباب،

و ازرة

الحكومية،
الرسمية

المنظمات

المعنية

االندية الرياضية،

المؤسسات

األىمية

غير

واالسر وتعاونية وىيئات  ،البمديات

المناطق المستيدفة

مختمف

الشركاء في تقديم الخدمة

العسكريين،

والتعميم،

المتقاعدين
القوات

المسمحة االردنية ،صندوق
الممك

لمتنمية.

عبد

اهلل

الثاني

 1-5انجازات برنامج تعزيز االنتاجية االقتصادية واالجتماعية
تم إطالق برنامج تعزيز اإلنتاجية االقتصادية واالجتماعية من قبل و ازرة التخطيط والتعاون الدولي في عام

 2002وذلك استم ار اًر لجيد الحكومة الدؤوب في مجال تحسين الظروف المعيشية واالقتصادية لممواطنين
وليكون مكمالً لبرامج الحكومة التنموية األخرى ،وفق منيجية جديدة تسعى لرفع وزيادة اإلنتاجية لممواطنين
من خالل تكامل الجيود ما بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمعات المحمية والمنظمات غير الحكومية

الدولية واألىمية ،من خالل ثالثة مسارات رئيسية ىي :مكون اإلنتاجية وبناء القدرات والتمويل ،مكون البنية
التحتية والخدمات الحكومية ،مكون تطوير البيئة الشبابية المنتجة ،إضافة إلى مشاريع تطوير البنية التحتية

واإلسكان (حزمة األمان)،وقد بمغ انفاق البرنامج لعام  2014في مختمف محافظات المممكة ()14.766

مميون دينار موزعة عمى المحاور الرئيسية كالتالي:
المكون  /المشروع

اإلنفاق (ألف دينار)

الرقم

البند

مكون االنتاجية وبناء القدرات والتمويل

11651

2

برامج

مكون البنية التحتية والخدمات الحكومية

798

3

االنتاجية

تطوير البيئة الشبابية المنتجة

624

نفقات ادارية ومناقالت

1118

1

4
5
المجموع

حزمة االمان
االجتماعي

مشاريع االسكان والبنية التحتية

575
14766

وعمى صعيد انجازات البرنامج في عام  2014فقد تم تمويل ودعم ( )657مشروعا انتاجيا  ،وتمويل تنفيذ
( )285مشاريع بنية تحتية وخدمية ممحة ،وتمويل ودعم ( )1664مشروع ميكروي ومنزلي أسري لييئات

المجتمع المحمي واالسر الفقيرة موزعة عمى انشطة البرنامج ،وقد حققت ىذه المشاريع ما يزيد عن ()3262
فرصة عمل في مختمف محافظات المممكة وعمى النحو التالي:
أوالً :محور االنتاجية والتمويل وبناء القدرات
المنح الصغيرة لمجمعيات الخيرية والتعاونية

 تمويل وتنفيذ (  )55مشروع لجمعيات تعاونية ،وفرت ( )150فرصة عمل ،وتشغيل ( )30مشروعمن المشاريع الممولة

 تمويل وتنفيذ ( )50مشروع لجمعية خيرية ،وفرت ( )155فرصة عمل ،وتشغيل ( )38مشروع منالمشاريع الممولة

 بناء قدرات  125ىيئة محمية ( 95ىيئة من الجمعيات الخيرية  30 ،ىيئة من الجمعيات التعاونية)مؤىمة لتنفيذ وادارة مشاريع انتاجية.

برنامج تمكين جيوب الفقر

 دعم ( )57مشروع انتاجي في مناطق جيوب الفقر ،وفرت ( )100فرصة عمل. -تنفيذ ( )560مشروع أسري في مناطق جيوب الفقر وفرت ( )500فرصة عمل.

 تنفيذ ( )804مشروع ميكروي في مناطق جيوب الفقر وفرت ( )380فرصة عمل. نشر الوعي ل ( )2000شخص بأىمية االستثمار وانشاء مشاريع انتاجية من خالل تنفيذ ()100برنامج توعوي في مناطق جيوب الفقر.

 -تجييز وصيانة ما ال يقل عن ( )51مرفق خدمي وشبابي ومنزل في مناطق جيوب الفقر

المبادرات الشاممة

 استكمال دعم ( )12مشروع انتاجي في المناطق المستفيدة من المبادرة الشاممة (الكرك ،اربد،السمط) ،عممت عمى إيجاد ( )25فرصة عمل.

 استكمال تنفيذ ( )25مشروع ميكروي في المناطق المستفيدة من المبادرة التنموية الشاممة عممت عمىإيجاد ( )25فرصة عمل.

ارادة

 تطوير واقامة ( )734مشروع انتاجي تستفيد من الخدمات الفنية ،عممت عمى إيجاد ( )2024فرصةعمل.

 إقامة ( )292مشروع ميكروي استفاد من الخدمات الفنية المقدمة من إرادة وفرت ( )297فرصةعمل منزلية.

 تمويل ( )120مشروع انتاجي في مناطق جيوب الفقر من خالل صندوق التنمية والتشغيل. تمويل ( )40مشروع انتاجي لييئة محمية من خالل صندوق التنمية والتشغيل تطوير ( )41مشروع مطبق لمعايير تحسين االداء والجودة المحمية والعالمية )5( مشروعا مطبقا لمعيار.pre-ISO

 )27( مشروعا مطبقا لمعيار.pre-HACCP

 )2( مشروعا مطبقا لمعيار. PRE-GLOBAL GAP
 )5( مشاريع حاصمة عمى شيادة . ISO

 )2( مشاريع حاصمة عمى شيادة .HACCP

 ضمان جودة ما ال يقل عن ( )80منتج من منتجات المشاريع الغذائية.
 اكساب ميارات ل 400صاحب مشروع وموظفييم ،تدريب  535طالب وطالبة من حديثي التخرج،نشر الوعي ل 4132شخص بأىمية االستثمار وانشاء مشاريع انتاجية من خالل  252برنامج
توعوي.
المتابعة والتقييم
 ضمان تمويل ( )20مشروع انتاجي من خالل صندوق التنمية والتشغيل وضمانو من خالل الشركةاألردنية لضمان القروض.

ثانياً :مكون البنية التحتية

تمويل تنفيذ ( )285مشاريع بنية تحتية وخدمية ممحة
إيصال المياه لمتجمعات السكنية خارج مناطق التنظيم وصيانة الينابيع وقنوات الري خدمة لممزارعين

( )11مشروع

ثالثاً :مكون البيئة الشبابية

 استكمال وتنفيذ ( )2مشاريع تنموية-

رفع كفاءة  180شخص من العاممين في مجال التنمية

  2000طالب جامعي واع ألىمية الريادة ومتطمبات بيئة األعمال -تمويل وتنفيذ ( )12مشروعاالندية رياضية وفرت ( )12فرصة عمل

 اضافة الى  40ألف طالب في المرحمة السابعة من التدريب العسكري والتربية الوطنية لطمبةالمدارس.

رابعاً :برنامج حزمة االمان االجتماعي
تأىيل ( )135منزل في  7مخيمات في المممكة من خالل برنامج حزمة االمان االجتماعي.
 2-5انجازات برنامج التنمية المحمية
أوالً :تنمية المحافظات
 تم االنتياء من اعداد البرامج التنموية لممحافظات لألعوام الثالثة ( )2016 – 2013وبمشاركة شعبية فيصناعة القرار التنموي وبما يضمن معالجة التفاوت التنموي بين المحافظات ،والوصول الى نظام تخطيط

لمتنمية المحمية يضمن نجاح تطبيق مشروع الالمركزية عمى مستوى المحافظات مستقبالً ،بحيث يتم تمكين
المحافظات وأجيزتيا الرسمية واالىمية من تحديد االولويات التنموية ذات القيمة المضافة التي ستساعد

صاحب القرار في تقديم الدعم المناسب لتمبيتيا وخاصة فيما يتعمق بمجاالت البنية التحتية انطالقاً من
التعرف عمى المشاكل التنموية ومستوى الخدمات المقدمة في كل محافظة بيدف تعزيز القدرة االنتاجية

لممحافظات استناداً لميزاتيا التنافسية.

 تم تخصيص ما قيمتو ( )200مميون دوالر لتمويل المشاريع الجديدة في البرامج التنموية لممحافظات لألعوامالمستيدفة ،ضمن االتفاقية االطارية مع الصندوق الكويتي لمتنمية االقتصادية الستغالل المنحة الخميجية

المخصصة في تمويل المشاريع التنموية االردنية .ورصد ما قيمتو ( )46.2مميون دينار في موازنة العام
 2013لتنفيذ ( )240مشروع في مختمف القطاعات من أولويات مطالب واحتياجات البرامج التنموية

لممحافظات.

 كما قامت الحكومة بعقد لقاءات في كافة المحافظات وذلك بيدف التوصل الى توافق حكومي مجتمعي حولتمك البرامج التنموية والتي تضمنت أىم المشاريع الحكومية الممتزم بيا وتمك التي تتعمق بمشاريع المطالب
واالحتياجات والتي تعتبر اولويات تنموية غير ممباه.

 تم تعميم ىذه المطالب واالحتياجات عمى كافة الو ازرات /المؤسسات ذات العالقة لمراجعتيا وترتيبيا وحسباالولوية باإلضافة الى تقدير كمفيا ،وتضمين ما امكن منيا ضمن موازنات تمك الو ازرات /المؤسسات لألعوام

الثالثة القادمة.

 تم الخروج بقوائم تعبر عن المشاريع ذات االولوية القصوى والتي قدرت قيميا بما يقارب ( )60مميون دينارليصار الى تمويميا من خالل المنحة الخميجية /دولة الكويت تحت بند مشروع البنية التحتية لممحافظات لمعام

 2014وتمت المصادقة عمييا وحسب االصول من قبل مجمس الوزراء الموقر بموجب ق ارره رقم (،)3072
منيا ( )6مميون دينار لدعم قطاع البمديات لتعزيز دورىا في خدمة مناطقيا ،و ( )3.6مميون دينار لبرنامج
دعم مطالب تنمية المجتمع المحمي في المحافظات حيث تم توفير التمويل لـ ـ ( )211مشروع بقيمة

( )2088000دينار.

 ضمن التوصيات التي خرجت بيا البرامج التنموية لممحافظات والمتعمقة بإيجاد حمول لمشكمة البطالة والفقرمن خالل االستثمار في المحافظات تم وبالتنسيق مع ىيئة االستثمار ومن خالل المعيد العربي لمتخطيط في

دولة الكويت بإعداد الخارطة االستثمارية لمحافظات الشمال والتي توصمت لمقطاعات التنافسية واالستثمارية
وتحديد العديد من المشاريع االنتاجية المولدة لفرص العمل في ىذه المحافظات ،كما تم إعداد المقترح

الخاص بالخارطة االستثمارية لمحافظات الجنوب.

 تم تصميم مشروع برنامج لبناء القدرات المؤسسية في المحافظات بقيمة ( )93ألف دينار وتشكيل فريق العملالخاص بمتابعة المشروع والذي يضم ممثمين عن و ازرتي الداخمية والتخطيط والتعاون الدولي ،حيث ييدف

ىذا البرنامج إلى بناء قدرات وتدريب الحكام اإلداريين وموظفي مديرية التنمية المحمية في و ازرة الداخمية
ووحدات التنمية في المحافظات وبما ينسجم مع مشروع الالمركزية.

سادساً :في مجال تنسيق المساعدات اإلنسانية:
الخدمات:

الخدمات المقدمة
إعداد دراسة تقييم أثر تواجد
العراقيين والسوريين عمى

القطاعات الخدمية والموازنة
العامة في المممكة

الجية المتمقية ليذه الخدمة
األردنيين
العراقيين
السوريين

الشركاء في تقديم الخدمة
منظمات األمم المتحدة

المنظمات غير الحكومية
العاممة في مجال دعم

العراقيين والسوريين في

األردن

الحكومة األردنية
العمل كسكرتاريا لمجنة
التنسيقية المكمفة بمتابعة

المشاريع التي تستيدف
العراقيين والسوريين في

األردنيين
العراقيين
السوريين

المممكة ومتابعة ق ارراتيا

تنظيم عمل المنظمات غير

الحكومية ومراجعة خطط
عمل المشاريع اإلنسانية

المقدمة والتي تستيدف

السوريين والعراقيين والفئات

األقل حظاً من األردنيين،

مؤسسات المجتمع
المحمي

الييئات الدولية

الجيات المانحة
العراقيون والسوريين في

المممكة
األردنيين
العراقيين
السوريين

العراقيون والسوريين في

المممكة

الو ازرات القطاعية

المختمفة

انسجاماً مع السياسة العامة

لمحكومة واستنادا الى قانون

الجمعيات

استقبال الشكاوى والمالحظات العراقيين
واالستفسارات من خالل الخط

الساخن

متابعة وتنسيق البرامج التي

تيدف الى رفع كفاءة الكوادر

UNHCR

السوريين
العراقيين

المنظمات غير الحكومية

العراقية والممولة من

المنظمات والييئات الدولية
متابعة عمل وتنفيذ ق اررات
لجنة العطاءات الخاصة

المكمفة بإجراءات تنفيذ المنح

المقدمة لمحكومة

مراجعة البروتوكوالت
واالتفاقيات المقدمة من

الجيات المانحة ومتابعة
تنفيذىا

األردنيين

الحكومة األردنية

العراقيين
السوريين

األردنيين
العراقيين
السوريين

الحكومة األردنية
الوكالة اليابانية لمتعاون

الدولي ()JICA
البنك الدولي

المنظمة الدولية لميجرة

()IOM

المفوضية السامية لألمم

المتحدة لشؤون الالجئين

()UNHCR
منظمة األمم المتحدة

لمطفولة ()UNICEF
وغيرىا
إعداد وتحديث نداء اإلغاثة
لطمب المساعدات الدولية

اإلنسانية لتغطية أثر

األردنيين
السوريين

استضافة السورين

التنسيق وعقد اجتماعات مع
الجيات المانحة والمنظمات
والييئات الدولية لطمب

منظمات األمم المتحدة
سفارات الدول العربية
واألجنبية

الحكومة األردنية
األردنيين
العراقيين

منظمات األمم المتحدة
سفارات الدول العربية
واألجنبية

المساعدات لدعم الحكومة

السوريين

الحكومة األردنية

المشاركة في اجتماعات فرق

األردنيين

منظمات األمم المتحدة

العمل القطاعية (التعميم

والصحة ،وغيرىا )...مع

منظمات األمم المتحدة

دراسة التقارير الدولية وابداء

المالحظات حوليا

العراقيين

الو ازرات القطاعية

السوريين

األردنيين
العراقيين

منظمات األمم المتحدة

الو ازرات القطاعية

السوريين
إعداد تقارير تقييم أثر تواجد
السوريين والعراقيين عمى

المممكة بالتنسيق مع الو ازرات

األردنيين
العراقيين

الو ازرات القطاعية
المختمفة

والمؤسسات المعنية

السوريين

وضع قاعدة بيانات بالمشاريع األردنيين
المقدمة من المنظمات غير

الحكومية واعداد تقارير سير

العمل

العراقيين
السوريين

منظمات األمم المتحدة
مؤسسات المجتمع

المحمي

المنظمات غير الحكومية
العاممة في مجال دعم

العراقيين والسوريين في

األردن
القيام بالزيارات الميدانية

لالطالع عمى سير العمل في

تنفيذ البرامج والمشاريع واعداد

التقارير الخاصة بذلك

األردنيين
العراقيين
السوريين

مؤسسات المجتمع

المحمي

المنظمات غير الحكومية
العاممة في مجال دعم

العراقيين والسوريين في

األردن

االنجازات
 تم االعالن عن الخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة لالجئين السوريين ( )4307 – 4302في
كانون ثاني  2114حيث تضمــنت الخـط ــة المشاريع والقطاعات ذات األولوية لتمكين المجتمعات
المستضيفة لالجئين السوريين.

 تم اطالق اطار خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية  4305والتي تضمنت الجانبين اإلنساني والتنموي
في كانون األول  4302حيث شممت الخطة مشاريع وبرامج تنموية في قطاعات التعميم ،والطاقة ،والبيئة،

والصحة ،والعدل ،والسكن ،والمياه ،والنقل ،والحماية االجتماعية ،وسبل العيش الكريم ،باإلضافة إلى

متطمبات دعم الخزينة لتغطي ة الزيادة الحاصمة عمى الكمف األمنية والدعم الحكومي لمسمع والمواد المختمفة

والخسائر المترتبة جراء تداعيات األزمة السورية كما ستغطى الخطة األنشطة التي تمبي احتياجات الالجئين
السوريين والفئات األردنية المتضررة من األزمة السورية.

 بمغ حجم الدعم المقدم لمحكومة جراء استضافة الالجئين السوريين خالل العام  )104,152( 4302مميون
دوالر توزعت عمى قطاعات الصحة ،والتعميم ،والبمديات ،والمياه.

 عقدت المجنة خالل عام  )44( 4302اجتماعاً حيث تم مراجعة ( )105مشروعاً مقدمة من المنظمات غير
الحكومية والييئات الدولية لتوفير الخدمات لمسوريين والعراقيين والفقراء االردنيين ،وبقيمة إجمالية حوالي

( )052مميون دوالر امريكي ،موزعو عمى القطاعات التالية:
خدمات صحية

406645

قطاع التعميم

196352

مساعدات نقدية

166420

قطاع الحماية

146935

خدمات اجتماعية

96611

مساعدات عينية

76573

خدمات الدعم النفسي والصحة نفسية

56155

خدمات المياه والصرف الصحي

26743

االمن الغذائي

16191

البمديات

988

التدريب الميني

778

خدمات قانونية

130

نفقات تشغميو

246913

نفقات ادارية

96856

سابعاً :في مجال التقييم وقياس األثر:

الخدمات
المقدمة

هدف الخدمة
تيدف ىذه الخدمة إلى:

الجهة المتمقية

الشركاء في

لهذه الخدمة

تقديم الخدمة

رئاسة الوزراء

تعظــــــــــــــــــــــــــيم ض ـ ــمان انس ـ ــجام البـ ـ ـرامج والمش ـ ــاريع م ـ ــع األى ـ ــداف
المؤسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
االســـتفادة مـــن واألولويات الوطنية
البـــــــــــــــــــــــرامج
الحكومي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والمشــــــــــــــاريع تبني منيجيات لمتقييم وقياس األثر لمبرامج والمشاريع
ومؤسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
لتحسين البيئـة لتش ـ ـ ــمل ص ـ ـ ــياغة وث ـ ـ ــائق وخط ـ ـ ــط لمتقي ـ ـ ــيم و تنفي ـ ـ ــذ
المجتم ـ ـ ــع الم ـ ـ ــدني
التنمويــــــــــــــــــــة التوصيات و تعميم والدروس المستفادة.
والمؤسســات الغيــر
االقتصــــــــــــادية ض ـ ــمان االس ـ ــتفادة م ـ ــن عممي ـ ــات التقي ـ ــيم وال ـ ــدروس الحكومية
واالجتماعية
المس ـ ـ ـ ــتفادة لت ـ ـ ـ ــنعكس عم ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ــوطن والمـ ـ ـ ـ ـواطنين الجيات المانحة
والقطاعات االقتصادية واالجتماعية المختمفة.
تيدف ىذه الخدمة إلى:
الوصول بعممية التقيـيم و قيـاس األثـر لتكـون جـزء ال

مأسسة عمميـة يتج أز من البرامج التنموية الحكومية.

رئاسة الوزراء
المؤسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الحكومي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ومؤسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

رئاسة الوزراء
المؤسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الحكوميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ومؤسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

المجتمع المدني
والمؤسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

الغير الحكومية

الجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
المانحة

رئاسة الوزراء
المؤسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

الحكوميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ومؤسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

التقيــيم وقيــاس تفعيل اإلطار العام المؤسسي لعممية التقييم.
األثر
والمؤسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
تمكــين الق ــدرات الفردي ــة والمؤسســية ف ــي مج ــال تقي ــيم والمؤسســات الغيــر
الغير الحكومية
البـ ـرامج والمش ــاريع و قي ــاس األث ــر لالرتف ــاع ب ــأدائيم الحكومية
الجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
فردياً.
الجيات المانحة
المانحة
المجتم ـ ـ ــع الم ـ ـ ــدني

تطـــــــوير األداء تيدف ىذه الخدمة إلى:

المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديريات

المجتمع المدني

المؤسســـــــــــــــي مراقبــة أداء الــو ازرة عــن طريــق مســوحات رضــا متمقــي والوحـ ـ ـ ـ ـ ــدات فـ ـ ـ ـ ـ ــي المؤسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

لمــــوزارة ليرقــــى الخدمـ ـ ــة ورضـ ـ ــا المـ ـ ــوظفين واالقت ارحـ ـ ــات والشـ ـ ــكاوى الو ازرة
إلـــــى مســـــتوى الداخمي ـ ـ ــة والخارجي ـ ـ ــة واإلنج ـ ـ ــاز ف ـ ـ ــي خط ـ ـ ــط عم ـ ـ ــل
التميز

المــديريات .ووضــع خطــط لتطــوير األداء ورفــع جــودة

الخدمات.

الحكوميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ومؤسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

المجتمع المدني
والمؤسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

تط ـ ـ ــوير تص ـ ـ ــميم العممي ـ ـ ــات الرئيس ـ ـ ــية ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــو ازرة

الغير الحكومية

إجراءات العمل المعيارية المندرجة تحتيا.

المانحة

وتصـــنيفيا إلـ ــى عمميـ ــات رئيسـ ــية ومسـ ــاندة وتحـ ــديث

الجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

تطوير وتحديث األنظمة واألسس المتعمقـة بالعمميـات
الرئيسية لمو ازرة.

االنجازات لوحدة التقييم وقياس األثر لمعام 2014
في مجال تقييم البرامج والمشاريع:
 قامت وحدة التقييم وقياس األثر بإعداد خطة تقييم شاممة ومتكاممة لتقييم مشاريع مكون المنح
اإلنتاجية المباشرة ،والذي يشتمل عمى الجمعيات التطوعية والييئات النسائية ،والتعاونيات ،وذلك

ضمن برنامج تعزيز االنتاجية االقتصادية واالجتماعية في الو ازرة .وتضمنت الخطة مكونات رئيسة
منيا :أىداف التقييم ،ومعاييره ،ونطاق العمل ،ومنيجية متكاممة لمتقييم .وتيدف عمميات التقييم إلى

االستفادة من نتائج التقييم كدروس مستفادة وحقائق من أجل الوصول إلى استخدام أفضل لمموارد

االقتصادية واالجتماعية.
 كذلك تم العمل عمى إعداد تصور مستقبمي لعمميات التقييم المنوي القيام بيا في وحدة التقييم وقياس

األثر لعامي  2015و ،2016وذلك انطالقاً من ميام الوحدة ،ومواكبةً لمتوجيات العالمية المتعمقة
باعتبار عام  2015عام التقييم

 .وقد تناول ىذا التصور مجاالت التقييم مثل تعزيز

ون شر ثقافة التقييم بين والو ازرات المؤسسات الحكومية عبر بناء القدرات المؤسسية والفردية في

التقييم ،وادارة التقييم بتحديد مجاالت تقييم محددة واالستفادة من نتائجو في ترشيد الق اررات .كما
تضمن التصور المبررات ،واألىداف ،وخطة عمل متكاممة ،والمسؤوليات وغيرىا.

 إعداد إطار منطقي ُيستفاد منو في عمميات تقييم البرامج والمشاريع منذ مرحمة التخطيط ولغاية
انتيائو في ضوء مأسسة عمميات التقييم وقياس األثر.
في مجال توكيد وضمان الجودة /تطوير األداء المؤسسي:
 في مجال تطوير األداء قامت الوحدة بوضع خطط لتطوير أداء الو ازرة وتبنى ىذه الخطط عمى
مدخالت متعددة أبرزىا نتائج مسح رضا المتعاممين والشركاء ومسح الرضى الوظيفي المذان تجرييما

الوحدة سنوياً ،واالقتراحات والشكاوى ،وتحميل إنجاز المديريات في تحقيق أىدافيا التشغيمية وأىداف
الو ازرة االستراتيجية ،باإلضافة إلى التقرير التقييمي لجائزة الممك عبد اهلل الثاني لتميز األداء

الحكومي والشفافية.

 تشرف وحدة التقييم وقياس األثر عمى عمميات الو ازرة واجراءات العمل لممديريات والوحدات المختمفة،
وقد بدأت في عام  2014بإعادة ىيكمة عممياتيا وتصنيفيا إلى عمميات أساسية ورئيسية ومساندة
وربط مؤشرات أداء ىذه العمميات مع مؤشرات أداء أىداف المديريات التشغيمية إليجاد التكامل
والتناسق بين خريطة العمميات والخطط التشغيمية المنبثقة من الخطة االستراتيجية.
 كما تولت الوحدة مسؤولية ضبط وثائق الو ازرة كافة والتأكد من تحديثيا بشكل دوري ويشمل ذلك
اإلجراءات المعيارية الموثقة وكافة المنيجيات واالستراتيجيات واألسس واألنظمة المتبعة.
في مجال إدارة الخطة االستراتيجية ومتابعتيا:
 تم في العام  2014اعداد الخطط التشغيمية وبالتنسيق مع جميع المديريات والوحدات وبأىداف

ومؤشرات اداء يتم قياسيا بشكل نصف سنوي والتي استندت الى االىداف االستراتيجية الواردة في

خطة الو ازرة االستراتيجية.
 تم اعتماد خطة الو ازرة االستراتيجية  2016-2014في نياية العام  2013وبدأ العمل بيا منذ بداية
العام  ،2014كما تمت متابعة اإلنجاز في خطط عمل المديريات المنبثقة عنيا بشكل نصف سنوي
وقياس المتحقق من أىداف المديريات وأىداف الو ازرة االستراتيجية ونسبتيا من األىداف الوطنية،

وقامت الوحدة بإعداد تقرير األداء المؤسسي في تقرير منتصف العام الذي تم الخروج منو بتوصيات

لتحسين األداء.

 قامت الوحدة وبالتنسيق مع اإلدارة العميا بإعداد خطة إدارة المخاطر  2016-2014استناداً إلى
منيجية إدارة المخاطر المتبعة في الو ازرة وباتباع أفضل الممارسات ،والتي تضمنت تحديد المخاطر
المحتممة واالجراءات العالجية والوقائية التي تساىم في تجنب او الحد من ىذه المخاطر
 قامت وحدة التقييم وقياس األثر وبالتنسيق مع كافة المديريات والوحدات بعممية مراجعة لمخطة
االستراتيجية  2016-2014والتي تتم مرة كل عام وبحسب األجراء المعياري " إعداد ونشر ومراجعة
ومتابعة الخطة االستراتيجية" وتعميميا عمى شبكة المعمومات الداخمية والموقع اإللكتروني لمو ازرة..

الخدمات المقدمة إلى فئات المتعاممين الداخميين
الخدمات المقدمة إلى فئات المتعاممين الداخميين
أوالً :في مجال الموارد البشرية:
الخدمات:
الخدمات المقدمة

تحسين بيئة العمل

الداخمية

ىدف الخدمة
تيدف ىذه الخدمة إلى تنفيذ اإلجراءات والمنيجيات الكفيمة
بتحسين بيئة وظروف العمل مما يمكن الموظفين من القيام

بأعماليم في أفضل ظروف

الجية المتمقية ليذه

الخدمة
جميع

ووحدات الو ازرة

مديريات

تيدف ىذه الخدمة إلى وضع الخطط المستقبمية لتأمين العدد

المطموب من الكوادر المؤىمة والالزمة إلنجاز ميام
تخطيط

الموارد البشرية

وادارة المديريات -الوحدات حسب متطمبات الخطة االستراتيجية ،جميع

كما تيدف ىذه الخدمة إلى إدارة شؤون األفراد بتطبيق ووحدات الو ازرة

مديريات

األسس المتطورة في إدارة الموارد البشرية وبحسب أفضل

الممارسات
تطوير
الموظفين

تيدف ىذه الخدمة إلى تطوير أداء ومؤىالت موظفي الو ازرة

وتحفيز لالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وذلك من خالل تطبيق جميع
أسس الترقية والتدريب والمكافآت والحوافز وخمق بيئة عمل ووحدات الو ازرة

مناسبة

مديريات

دعم ورعـاية مشاريع تيدف ىذه الخدمة إلى رعاية وانجاح مشاريع التطوير
ومبادرات

المؤسسي
االرتقاء

التطوير المؤسسي من خالل توفير البيئة الممكنة والموارد الالزمة
ليذه المشاريع والمبادرات

بمستوى

األداء في الو ازرة

تيدف ىذه الخدمة إلى االرتقاء بجودة عمميات ونشاطات
الو ازرة وغرس ثقافة التميز في األداء المؤسسي من خالل

تطبيق أنظمة إدارة الجودة ومنيج إدارة الجودة الشاممة

جميع

مديريات

ووحدات الو ازرة
جميع

ووحدات الو ازرة

مديريات

االنجازات:
 oتطوير وتطبيق أسس الموارد البشرية ومنيجيات اإلدارة الحديثة:
تطبيقا لمخرجات مشروع إعادة الييكمة الذي تم اعتماده في عام  ،2004قامت الو ازرة بتطبيق أسس
ومنيجيات إدارية حسب أفضل الممارسات ،تيدف إلى االرتقاء باألداء وتحقيق التطوير المؤسسي الذي
يشمل جميع موارد الو ازرة ،وعمى ىذا األساس صممت ىذه األسس والمنيجيات المختمفة بما يضمن تحقيق

أىداف الو ازرة في تطوير بيئة تنظيمية مالئمة لإلبداع والتعمم واالبتكار.
 oنظام إدارة الجودة :Quality Management System

استكماال لجيود الو ازرة في تحديد وتصميم وتوثيق جميع عممياتيا الرئيسة ،وانسجاماً مع التغيرات التي رافقت

إعادة الييكمة في الو ازرة ،قامت الو ازرة في عام  2012بمراجعة وتحديث وتطوير وتبسيط ىذه العمميات
باإلضافة إلى توثيق عمميات جديدة ضمن خطوة تيدف إلى أمثمة ونموذجة كافة عمميات الو ازرة وتوثيق

إجراءات العمل المعيارية  Standard Operating Proceduresوخرائط العمميات التوضيحية ليذه
اإلجراءات  ،Processes Mapsبما يساىم في رفع كفاءتيا وفعاليتيا .تم خالل ىذه المراجعة  -واعتمادا

عمى التغذية الراجعة من جميع المتعاممين داخمياً وخارجياً  -تحديد مخرجات ومدخالت تمك العمميات وتطوير

مؤشرات قياس أدائيا  Key Performance Indicatorsبما ينسجم مع القوانين واألنظمة ويمبي احتياجات
ىؤالء المتعاممين ،ولقياس األداء تتطبق الو ازرة حالياً نظام بطاقة االداء المتوازن ( )B.S.Cعمى جميع

االعمال التي تقوم بيا المديريات والوحدات.

تيدف الو ازرة من خالل توثيق عممياتيا الرئيسة في إجراءات عمل معيارية وخرائط العمميات التوضيحية

ليذه اإلجراءات إلى ضمان فاعمية إجراءاتيا وكفاءتيا وضمان أن أية تغييرات في اإلجراءات والعمميات
تسيم في منع االزدواجية في العمل وتحديد المسؤوليات والصالحيات بما يرفع من مستوى وجودة الخدمة

المقدمة لممتعاممين وبما يساىم بشكل كبير في تحقيق رسالتيا وأىدافيا
 oتطوير ورفع كفاءة الموارد البشرية في الو ازرة لعام :2014

انطالقا من متطمبات الخطة االستراتيجية لمو ازرة ،قامت الو ازرة بتنفيذ الخطة التدريبية لألعوام السابقة وذلك

لتجسير الفجوة بين أداء الموظفين واألداء المستيدف اعتمادا عمى النماذج المعدة لتحديد االحتياجات
التدريبية وبطاقات الوصف الوظيفي وتقارير تقييم األداء السنوية ،حيث اشتممت الدورات والبرامج التدريبية
عمى مواضيع تغطي متطمبات الوظيفة ،حيث استفاد ما يقارب ( )121موظفاً في عام  2014من البرامج
والدورات والورش التدريبية من أصل ( )203موظفاً بالمعدل  ،أي بما نسبتو ( )% 60من من الفئة

المستيدفة.

كما بمغ العدد الكمي من الدورات التدريبية التي تم عقدىا واالستفادة منيا خالل عام  2014ما يقارب ()267
دورة تدريبية شاممة لمختمف المواضيع من خالل الدورات الداخمية منيا والخارجية وورش العمل والمؤتمرات

الخارجية والداخمية.

وحرصاً عمى تعظيم االستفادة من الدورات والبرامج التدريبية ولغايات نشر المعرفة ،قامت الو ازرة بإلزام

المشاركين في الدورات التدريبية بإعداد تقارير عن ىذه الدورات والبرامج التدريبية واعداد عرض تقديمي
ومشاركة المادة العممية /التدريبية لزمالئيم ونشر التقارير عمى اإلنترانت باإلضافة إلى العروض المرئية.
 oالتحفيز والمكافأة

التميز والتحفيز والتمكين فقد تم تحفيز الموظفين وزيادة إنتاجيتيم
ونظ اًر لمنيجية عمل الو ازرة التي تعتمد عمى ّ
بالتميز والكفاءة العالية والعمل بروح الفريق ،وذلك من
وقامت الو ازرة بتقدير جيود موظفييا الذين يتمتعون
ّ

خالل منح عدة جوائز منيا (مكافأة موظف الشير ،ومكافأة انجاز ،جائزة االبداع والتميز المؤسسي ،جائزة

افضل نشاط معرفي ،جائزة افضل اقتراح) وحسب منيجية محددة وواضحة ضمن تسمى منيجية أسس

المكافآت والحوافز.
تمنح جائزة موظف الشير لمموظف المثالي والموظف المتميز عمى مستوى الو ازرة ،حيث تعطي جواً من

التنافس ما بين الموظفين ،والفائز يمنح جائزة مالية متواضعة وأيضا شيادة موقعة من كل من معالي الوزير،

وعطوفة األمين العام ومدير مديرية الموارد البشرية في حفل بسيط يتم تحت رعاية معالي الوزير وعطوفة

األمين العام وكافة مدراء المديريات والوحدات .أما جائزة موظف انجاز لعام  2014فقد تم منحيا لمفريق
الفني في تنفيذ مكون دعم مطالب المجتمع المحمي ،وحصمت مديرية برامج التنمية المحمية وتعزيز االنتاجية

التميز المؤسسي لعام  ،2014وحصل السيد محمود المشي اروي /مديرية تكنولوجيا
عمى جائزة االبداع و ّ
المعمومات واألرشفة عمى جائزة أفضل نشاط معرفي.
لتميز األداء الحكومي والشفافية،
كما يتم اشراك موظفي الو ازرة أيضاً في جائزة الممك عبد اهلل الثاني ّ
وجائزة الموظف المثالي في ديوان الخدمة المدنية.
 oالبعثات الدراسية لعام :2014
االسم

المديرية  /الوحدة

مريم بني ىاني

مديرية التنمية المحمية وتعزيز ماجستير دراسات المرأة/الجامعة
االنتاجية

سمير العطار

المؤىل العممي
االردنية

مديرية التنمية المحمية وتعزيز ماجستير

االنتاجية

& Community

Youth Work

ثانياً :في مجال تكنولوجيا المعمومات واألرشفة
الخدمات:

الخدمات المقدمة

ىدف الخدمة

الجية

الخدمة

المتمقية

ليذه

تيدف ىذه الخدمة إلى تحسين وتطوير البيئة التقنية وادامة
توفير

البنية التحتية التكنولوجية لرفع وتعزيز مستوى وكفاءة

واستثمار األداء العام لمو ازرة ،واستثمار أحدث وسائل التكنولوجيا

الموارد التكنولوجية ألتمتة إجراءات العمل من أجل االرتقاء بأداء المديريات
وتييئة بيئة تقنية والوحدات واألقسام ومساندة اإلدارة العميا في اتخاذ ق ارراتيم،

متقدمة

ونظم والعمل عمى تجذير ثقافة إدارة المعرفة والتشارك بيا

معمومات متكاممة

جميع مديريات ووحدات
الو ازرة

واستثمار الموجودات المعرفية كجزء من أصول الو ازرة غير

الممموسة لتنمية طاقات اإلبداع والتعمم المؤسسي وبناء

مؤسسة تتعمم من مخزونيا المعرفي
استالم وحفظ جميع

المعامالت الصادرة

من الو ازرة والواردة تيدف ىذه الخدمة إلى التحديث والتطوير المستمر لنظام

إلييا

الكترونيا
البالغات

وأرشفتيا األرشفة االلكتروني لضمان السرعة والجودة في األداء
وتعميم والعمل عمى نشر المعمومة الصحيحة وتوثيقيا

جميع مديريات ووحدات
الو ازرة

الرسمية

والتعاميم الداخمية

المشاريع دراسة بعض المشاريع الخاصة بتكنولوجيا المعمومات فنياً مديريات ووحدات الو ازرة
دراسة
بالمشاريع
الخاصة بتكنولوجيا والتي تعرض عمى وحدة المعمومات واألرشفة واعطاء الخاصة
ُ
المعمومات والمقدمة تقارير فنية حوليا ووضع التكمفة التقريبية ليا في حال والتمويل

الجيات اكتمال مواصفاتيا الفنية

من

الخارجية من أجل

الحصول

عمى

تمويل

االنجازات:
استمرت الو ازرة خالل العام  2014بدعم كافة الجيود والمبادرات اليادفة إلى التحسين المستمر باعتماد آخر
التقنيات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعمومات والمساىمة في نشر المعرفة والخبرات من خالل أدوات

تكنولوجيا المعمومات المتاحة ،وكذلك من خالل ما يمي:
 الوقوف عمى آخر المستجدات في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات من خالل المشاركة
في الندوات وورش العمل والدورات التدريبية المختصة بتكنولوجيا المعمومات في القطاعين العام

والخاص.

 المساىمة في نقل المعرفة والخبرات وتحمل المسؤولية المجتمعية من خالل تدريب طالب
الجامعات والمعاىد في المديرية ،حيث تم تدريب  3طالبات خالل  2014ضمن برنامج و ازرة
األشغال العامة واإلسكان لتدريب الميندسين وبرنامج إرادة وغيرىا.

 المشاركة في لجان برنامج الحكومة االلكترونية  /و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.

 االستمرار في تنفيذ ومتابعة اتفاقية الحكومة مع شركة  Microsoftبالتنسيق مع و ازرة االتصاالت
وتكنولوجيا المعمومات ومركز تكنولوجيا المعمومات الوطني (.)SELECT Plus

 االستمرار بإدامة قاعدة بيانات ُمحدثة بموجودات الو ازرة من أجيزة ومعدات تكنولوجيا المعمومات
وكذلك البرمجيات واألنظمة المحوسبة.
 االستمرار في متابعة ضبط ومراقبة مداخل الو ازرة طوال اليوم وعمى مدار األسبوع عن طريق

إدامة وصيانة كاميرات المراقبة في مداخل الو ازرة ونظام التسجيل المرئي لمراقبة المداخل 24

ساعة  7 xأيام في األسبوع ،وقد تم إضافة ( )14كامي ار مراقبة داخل ممرات الو ازرة.

 االستمرار في تطوير وتحديث الموقع الخاص بالو ازرة ضمن بوابة الحكومة اإللكترونية ،وقد تم
تحديث واطالق موقع الكتروني جديد لمو ازرة باستخدام أحدث التقنيات العالمية ليعكس دور وميام

و ازرة التخطيط والتعاون الدولي حسب محاور العمل الرئيسية لمو ازرة ،وتم تنسيق وتشكيل المحتوى

ومراجعة وتحديث كافة المحتويات والصفحات الداخمية لممديريات وخارطة المحافظات الرقمية
بشكل يعزز الشفافية ،كما تم إضافة العديد من التقارير وقصص النجاح.

 متابعة العمل عمى تحديث شبكة المعمومات الداخمية (االنترانت) وشبكة خدمات الموظفين الذاتية
(.)MenaME

 متابعة تقديم الدعم الفني لمستخدمي نظام  GFMISفي الو ازرة والتنسيق مع فريق عمل المشروع
في و ازرة المالية.

 متابعة تقديم الدعم الفني لمستخدمي نظام الموازم الموحد في الو ازرة والتنسيق مع فريق عمل
المشروع في و ازرة المالية/دائرة العطاءات والمشتريات.

 متابعة تطبيق منيجية التعديل والتحديث عمى األنظمة من خالل التنسيق المستمر مع مستخدمي

األنظمة واجراء التعديالت واإلضافات الالزمة حسب متطمبات العمل ،وتشمل نظام المنح
والمساعدات الفنية ،نظام المستودعات إلدارة وضبط المخزون ،نظام القروض ،نظام الدورات

والبعثات الخارجية ،نظام إعادة اإلقراض ،نظام الحركة الذي ُيستخدم لمتابعة معمومات السيارات
وعمميات الصيانة وأوامر الحركة اليومية ،نظام إدارة الموارد البشرية والرواتب وغيرىا من األنظمة
المختمفة.

 متابعة تحديث النظام المحوسب إلدارة المعرفة حيث يتم من خاللو تخزين كافة الموجودات

المعرفية الضمنية والصريحة في الو ازرة إضافةً إلى االحتياجات المعرفية الخارجية لكافة مديريات
ووحدات الو ازرة.

 متابعة إدامة وتشغيل نظام إدارة المساعدات الفنية في األردن ( JAIMSالمرحمة الثانية) ،وقاعدة
البيانات الخاصة بالنوع االجتماعي والجياز الخادم الرئيسي الخاص بيذه األنظمة.

 المشاركة في العديد من المجان الفنية ولجان المشتريات الثالثية والمشتريات المحمية ولجنة
االستالم في الو ازرة وفي الو ازرات والمؤسسات الحكومية األخرى.

 استالم وحفظ جميع المعامالت الصادرة من الو ازرة والواردة إلييا وأرشفتيا الكترونياً ،ومتابعة
البريد مع المديريات والوحدات المعنية من خالل نظام األرشفة اآللي في ديوان الو ازرة.

 التنسيق المستمر مع مركز اتصال عمميات الحكومة اإللكترونية وشبكة الحكومة اآلمنة ()SGN
وعمل عدد من موظفي مديرية تكنولوجيا المعمومات واألرشفة في شواغر قسم الحكومة

اإللكترونية باإلضافة لعمميم.

 متابعة وصيانة نظام النس

االحتياطي  Data Protectorومتابعة تحديث آلية النس

االحتياطي  Backup Policyحسب طبيعة العمل ،وحفظ نسخة من  Tapesفي مركز

المعمومات الوطني.

 المساىمة بشكل فاعل في إنجاز متطمبات جائزة الممك عبد اهلل الثاني لتميز األداء الحكومي
والشفافية من خالل العمل مع كافة فرق المعايير لمدورة السابعة .2015-2014

 التطوير والتحديث المستمر لمبنية التحتية لشبكة الحاسوب الداخمية في الو ازرة .واستكمال تطوير
أجيزة الحواسيب وممحقاتيا ومتابعة إدامتيا .وتقديم الدعم الفني اليومي لكافة األجيزة الحاسوب

وممحقاتيا من حيث التركيب والصيانة والتشغيل ،وادامة عمل البنية التحتية لشبكة الحاسوب من
موزعات ونقاط الشبكة وكوابل واالنترنت والبريد االلكتروني ،وكذلك عمل جرد شيري وكتابة
تقارير لتزويد قسم الموازم بيا تتعمق باألجيزة الصالحة وغير صالحة وممحقاتيا وذلك لغايات

الشطب أو اإلىداء ،وتقدر عدد المشاكل الفنية اليومية المتنوعة بـ ( )25مشكمة.

 تم خالل العام  2014تحديث بيئة البنية التحتية ألجيزة الخوادم الرئيسة الى بيئة ( Microsoft
 ) Virtulazationمما كان لو دور كبير في توفير تكمفة إدامة غرف الكمبيوتر الرئيسة
وأجيزتيا والممحقات الخاصة بيا.

ثالثاً :في مجال الشؤون المالية واإلدارية
الخدمات

الخدمات المقدمة
تنفيذ

المتعمقة

ىدف الخدمة

األنشطة تيدف ىذه الخدمة إلى ضمان االستغالل األمثل لمموارد

بالمسائل المالية المتاحة من خالل إدارة الموارد المالية ومراقبة

واألمور المالية

التكاليف ومتابعة اإلجراءات المحاسبية

الجية

الخدمة

المتمقية

ليذه

جميع مديريات ووحدات
الو ازرة

تيدف ىذه الخدمة إلى تقديم الدعم واإلسناد الموجستي
تقديم

الخدمات لمديريات ووحدات الو ازرة والتي تشمل تأمين كافة جميع مديريات ووحدات

اإلدارية المساندة

تقديم

المشورة

القانونية لممديريات
واألقسام في الو ازرة

احتياجات الو ازرة من الخدمات اإلدارية والموازم والصيانة الو ازرة

والنظافة وغيرىا

تيدف ىذه الخدمة إلى تقديم الرأي والمشورة القانونية
لمعالي الوزير وعطوفة األمين العام ومديريات ووحدات جميع مديريات ووحدات

الو ازرة بما يتناسب مع التشريعات والقوانين واألنظمة الو ازرة
المحمية المعمول بيا
تيدف ىذه الخدمة إلى متابعة وتنظيم الجوانب المالية في

إدارة

والمنح

القروض اتفاقيات القروض والمنح وتركي از عمى السحب من المنحة مديرية التعاون الدولي

الخميجية واعادة اإلقراض وفروقات الفوائد وتدقيقيا مديرية البرامج والمشاريع
ومراجعة مسودات االتفاقيات التمويمية إلبداء الرأي فييا

المشاركة في إعداد تيدف ىذه الخدمة إلى إعداد وموازنة الو ازرة ومتابعة تمويل جميع مديريات ووحدات
مشروع
قانون مشاريع المؤسسات والدوائر الحكومية المرصودة بموازنتيا الو ازرة
الموازنة

السنوي واإلشراف عمى تنفيذ بنود الموازنة بحسب التشريعات

الجارية المعتمدة

لمنفقات

والرأسمالية لمو ازرة

الخدمات

تقديم

المالية المساندة

تيدف ىذه الخدمة إلى تقديم الخدمات المالية والمحاسبية
لمموظفين والمتعمقة بأوضاعيم المالية مثل إجراءات صرف

الرواتب واإلجازات وبدل التنقالت والسفر...ال

جميع مديريات ووحدات
الو ازرة

االنجازات:
 تطبيق نظام إدارة المعمومات الحكومية (: )GFMIS

تم تطبيق نظام إدارة المعمومات الحكومية بشكل كامل وتم االستغناء عن نظام إنفاق بيدف توحيد جميع
اإلجراءات المالية واإلدارية في جميع األقسام المعنية في مديرية الشؤون المالية واإلدارية ،بحيث يشمل عمل

النظام عمى معامالت المقبوضات والمدفوعات وادارة المشتريات واعداد وتنفيذ الموازنة العامة واستخراج

التقارير المالية وييدف النظام تطبيق مبدأ الشفافية والمساءلة من خالل ربط النظام بو ازرة المالية ودائرة
الموازنة العامة والبنك المركزي األردني لضبط ورقابة المخصصات المالية وترشيد اإلنفاق وتوحيد طمبات

األوامر المالية بشكل الكتروني بأفضل الممارسات الدولية المتبعة بيذا الخصوص .
 تطبيق نظام إعادة اإلقراض :

نظام محوسب يخدم قسم إعادة اإلقراض في مديرية الشؤون المالية واإلدارية ويقوم النظام بمتابعة

السحوبات وجدولة األقساط وسدادىا من قبل الجيات المعاد اإلقراض ليا ،ويتم من خالل النظام عممية

بناء عمى البيانات والمعمومات المدخمة أوالً بأول ويقوم النظام بتوفير التقارير عن معمومات
احتساب الفوائد ً
االتفاقية والتسديدات واألرصدة المتبقية.
 تطبيق نظام ادارة المخزون العام الحكومي:
مشروع تطوير وحوسبة نظام إدارة المخزون اإللكتروني في ضبط النفقات واالستغالل األمثل لمموارد المالية

ووقف اليدر في المشتريات وان اليدف من ربط جميع الو ازرات والدوائر الحكومية بالمشروع ىو إحكام الرقابة

عمى المخزون وآلية التصرف بالفائض من الموازم الصالحة وغير الصالحة والتحقق من رصيد المخزون من

الموازم ومن الحاجة الفعمية ألي طمبات شراء جديدة.

 تطبيق نظام األرشفة الذي تم استحداثو تسييال لعمل السحوبات عمى المنحة الخميجية أوال وتوفير
مكان ( مستودعات ) لحفظ الورق الناتج عن المرفقات والمعززات من طمبات السحب التي يتم

ارساليا لمصناديق الممولة.

رابعاً :الخدمات واالنجازات المقدمة في مجال اإلعالم واالتصال:

الخدمات المقدمة

ىدف الخدمة

الجية

الخدمة

المتمقية

ليذه

بناء عالقة ايجابية مع وسائل اإلعالم بمختمف أصنافيا
المقروءة والمسموعة والمرئية واإللكترونية ،عمى أساس

التواصل واحترام دور ىذه الوسائل وحقيا في الحرية
واالستقاللية وفي الحصول عمى المعمومة وفق أحكام

التشريعات النافذة  ،وفي إطار التزام الحكومة بتنفيذ ما ورد

في كتاب التكميف السامي باتخاذ جميع الخطوات الالزمة
لضمان حرية التعبير وفسح المجال أمام اإلعالم الميني
الحر المستقل لممارسة دوره كركيزة أساسية في مسيرة

التنمية الوطنية.
إقامة عالقة تواصل
إبراز الصورة اإليجابية عن الو ازرة لدى الرأي العام من وسائل اإلعالم الخارجية
ما بين الوزارة
خالل متابعة األحداث والمناسبات الخارجية والداخمية والرد والداخمية
وأجهزة اإلعالم
عمى استفسارات الجيات الخارجية.
اطالق مواقع االعالم االلكتروني لموزارة وربطها بمواقع

التواصل االجتماعي وبوسائل االتصاتل المختمفة ،بما
يعزز العالقة مع وسائل االعالم المختمفة وتكوين عالقات

عمل قوية وبناء ثقة متبادلة مع الصحفيين لتسهيل تدفق

المعمومات بسرعة ودقة عالية ومواكبة لمتطور الكبير في
وسائل االتصال الحديث.
إعداد قاعدة بيانات حول أىم الكتّاب والصحفيين
واإلعالميين ذوي العالقة

اإلشراف عمى استقبال ووداع الوفود الرسمية وعمل

الترتيبات إلقامتيم والقيام بتنفيذ األمور البروتوكولية

اإلشراف عمى األعمال التحضيرية لعقد المؤتمرات
القيام

والندوات والمحاضرات والنشاطات ذات العالقة بو ازرة

بالنشاطات التخطيط والتعاون الدولي.

البروتوكولية

متابعة وتجييز التأشيرات والحجوزات المتعمقة بسفر
موظفي الو ازرة في الميمات الرسمية.
مرافقة الوفود الرسمية في الجوالت الميدانية.

جميع مديريات ووحدات
الوزارة

خامساً :الخدمات واالنجازات المقدمة في مجال الرقابة المالية واإلدارية:
الهدف الوطني

الهدف المؤسسي

األهداف التشغيمية لممديرية /الوحدة اإلدارية

تعزيز اإلدارة الحكومية
لتكون مستقرة مالياً

رفع كفاءة األداء المؤسسي بتطبيق

وشفافة وخاضعة

أفضل الممارسات والمعايير في

لممساءلة ،عمى

اإلدارة وبما ينعكس أثره عمى

الصعيدين المركزي

الشركاء والمتعاممين مع الو ازرة.

تفعيل دور الرقابة الداخمية من خالل تطبيق نظام
الرقابة المالية رقم ( )3لسنة  2011بشأن ضبط
مختمف جوانب العممية المالية واإلدارية والتأكد من
سالمة اإلجراءات ومتابعتيا.

والمحمي.
األهداف التشغيمية

لممديرية /الوحدة اإلدارية

تفعيل دور الرقابة
الداخمية من خالل

تطبيق نظام الرقابة
المالية رقم ( )3لسنة
 2011بشأن ضبط

مختمف جوانب العممية
المالية واإلدارية والتأكد
من سالمة اإلجراءات
ومتابعتيا.

مؤشرات أداء األهداف التشغيمية
لممديرية /الوحدة اإلدارية

مؤشرات أداء األهداف التشغيمية
المستهدف

رفع نسبة المعامالت المالية
المجازة من قبل وحدة الرقابة

المالية واإلدارية المكتممة لشروط

النصف سنوي

السنوي

الفعمي%

الفعمي%

%97

%98

%98

الصرف بحيث ال تقل عن نسبة
.%98

خفض نسبة المالحظات السمبية
الواردة في التقارير المالية

واإلدارية التي تصدرىا وحدة
الرقابة إلى اإلدارة العميا بحيث
ال تتجاوز نسبتيا .%5

%5
%5

%5

مخرجات آليات العمل (البرامج ،أو المشاريع ،او
أهداف المديرية/
الوحدة اإلدارية

النشاطات)

آليات العمل (البرامج،
أو المشاريع ،أو
األنشطة)

المسؤولية /القسم

تاريخ اإلنجاز
المستهدف

المتحققة في
نصف السنة
%

تدقيق المعامالت
المالية

إعداد التقارير
تفعيل دور
الرقابة الداخمية
من خالل

تطبيق نظام

المالية واإلدارية
التدقيق عمى
الموارد البشرية
التدقيق عمى

الرقابة المالية

األنظمة المحوسبة

رقم ( )3لسنة

التأكد من سالمة

 2011بشأن
ضبط مختمف
جوانب العممية

السجالت المالية

سالمة

والعطاءات

ومتابعتيا.

مستمر

%100

%100

%100

كافة الموظفين

دوري

%98

%97

%98

كافة الموظفين

دوري

%98

%97

%98

كافة الموظفين

مستمر

%96

%94

%95

كافة الموظفين

دوري

%99

%98

%99

كافة الموظفين

تدقيق ومتابعة

المالية واإلدارية

اإلجراءات

نهاية السنة%

واإلدارية
عمل لجان

والتأكد من

المتحققة في

المعني

المشتريات

دوري

%97

%96

%97

كافة الموظفين

أجراء عمميات

الجرد المفاجأة
والدورية عمى
الصندوق ،السمف،
المستودعات

دوري

%98

%97

%98

كافة الموظفين

نموذج تحديد األهمية واأل ولوية لألهداف التشغيمية بالنسبة لألهداف المؤسسية ذات العالقة
رفع كفاءة األداء
تطوير

األهداف التشغيمية

لموحدة  /2013األهداف
المؤسسية

المؤسسي بتطبيق

السياسات

أفضل الممارسات

والبيئة

والمعايير في

االقتصادية

اإلدارة وبما

النمو الشامل

الشركاء

لتحقيق

والمستدام.

ينعكس أثره عمى
والمتعاممين مع

ضمان التنسيق
والتكامل بين

البرامج والمشاريع
المختمفة في اطار
التخطيط التنموي
الشامل عمى

المستويين الوطني
والمحمي.

الوزارة.

2

االستغالل األمثل

المساهمة في

لممساعدات

تحسين الظروف

المالية والفنية

المعيشية

من الجهات

واالقتصادية

المانحة

تنمية وتأهيل

الموارد البشرية

لممواطنين في

ومؤسسات

مختمف المناطق

التمويل الدولية

مع التركيز عمى

وفقا لألولويات
التنموية.

تفعيل دور الرقابة

المساهمة في

وفقاً لمخطط

المجموع

واالستراتيجيات

المناطق األقل

الوطنية.

حظاً.

الداخمية من خالل تطبيق
نظام الرقابة المالية رقم

( )3لسنة  2011بشأن

13

ضبط مختمف جوانب

3

العممية المالية واإلدارية
والتأكد من سالمة

اإلجراءات ومتابعتها.
المجموع

-

0

3

0

0

0

0

يبين الجدول التالي دالالت األهمية واألولوية
األهمية واألولوية
نوع االرتباط بين اليدف والمخرج المتوقع

مباشر (أساسي)

مساند

غير مباشر

التعريف

(استناداُ إلى محاور عمل الو ازرة ،وميام وواجبات
المديريات والوحدات اإلدارية)

تتحدد األولوية تبعاً لمميمة أو المديرية المعنية إذا كانت
مسؤوليتيا بشكل رئيس وأساسي في تقديم المخرج
المتوقع (الخدمة).

تتحدد األولوية تبعاً لمميمة أو المديرية المعنية إذا كانت
المسؤولية لتقديم المخرج المتوقع (الخدمة) يعد مسانداً
وليس رئيساً.

تتحدد األولوية تبعاً لمميمة أو المديرية المعنية إذا كانت
مسؤوليتيا غير مباشرة لتقديم المخرج المتوقع (الخدمة).

ترتيب االرتباط

3

2

1

3

