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يٍ اقىال صبحب اجلالنت ادلهك عبداهلل انثبٍَ بٍ احلسني ادلعظى:
" إٌ األزدٌ اننًىذج ،ادلثبل وانقدوة ،وانرٌ هى قىاو زؤَتنب ،حيتبج إىل عقهُت خسَئت ،تعتًد
انتغُري اجلرزٌ ،ألسبنُب انتفكري ،وآنُبث اختبذ انقساز ،نكٍ َتدبوش احلهىل انتقهُدَت واجلصئُت واَُِت،
وَسقً هبب إىل خطط وبسايح إسرتاتُدُت طىَهت ادلدي ،تستكص عهً زؤَتنب دلستقبم هرا
انىطٍ "
خطاب العزش السامي يف الدورة الزابعة جمللس األمة الثالث عشز يف تشزين الثاني 2000

" وزؤَتنب نهًسحهت انقبديت تتصدزهب األونىَبث االقتصبدَت واالختًبعُت ،ببعتببزمهب عبيهني يتكبيهني ،ونرنك
فإٌ حتقُق يعدالث منى يستدايت ،وتعصَص تنبفسُت اقتصبدَب انىطين ،وإتبحت ااجمبل ميبو انقطب اخلب نهعًم،
واالستثًبز يف بُئت يٍ انشساكت احلقُقُت وانفبعهت يع احلكىيت ،نصَبدة اإلَتبخُت وتىفري فس انعًم نألزدَُني
واألزدَُبث ،هٍ يتطهببث مسبسُت نتحقُق األيٍ واالستقساز االختًبعٍ مبفهىيه انشبيم".
كتاب التكليف السامي حلكومة م .نادر الذهيب يف تشزين الثاني 2007
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مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
أنشئت و ازرة التخطيط في عاـ  1984خمفاً لممجمس القومي لمتخطيط ،وتعمؿ بموجب قانوف التخطيط رقـ ()68
لسنة  1971مرفق ( ،)1وقد تـ إعادة تسمية الو ازرة لتصبح و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي بتاريخ 1113/11/15
بحيث تعمؿ بنفس القانوف والمياـ والواجبات.
وتسعى و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي نحو تعزيز ثقافة التميز ،والحاكمية الرشيدة ،واستدامة التطوير والتحسيف

وفؽ الممارسات الفضمى ،وتفعيؿ دورىا وغايتيا المنشودة في التنمية ،والتخطيط ،والتعاوف الدولي بما فيو مصمحة
الوطف والمواطف ،كما وتحرص الو ازرة عمى استم اررية نيج التخطيط االستراتيجي لمواكبة المستجدات ومواجية
التحديات بشكؿ ينسجـ مع األولويات الوطنية ويحقؽ األىداؼ الوطنية لينعكس عمى األداء المتميز ،ونوعية

الخدمة المقدمة وقد تترجـ ذلؾ بحصوؿ الو ازرة عمى المركز األوؿ لجائزة الممؾ عبداهلل الثاني لتميز األداء
الحكومي والشفافية ألكثر مف مرة ،األمر الذي عكس تميزىا وريادتيا في تبني اإلجراءات واألنظمة التي ترسخ

منظومة العمؿ الجماعي التشاركي.

ومف ىنا ،فقد قامت الو ازرة بإعداد الخطة االستراتيجية لموزارة لألعواـ  ،1116-1114وفقاً إلجراء العمؿ

المعياري "إعداد ونشر ومراجعة ومتابعة الخطة االستراتيجية" مرفق( ،)2بإعتماد النيج التشاركي وبمساىمة

واسعة النطاؽ مف قبؿ كافة المديريات والوحدات اإلدارية في الو ازرة ،حيث تـ البدء بمراجعة الخطة االستراتيجية

السابقة  ، 1113-1111والوثائؽ ذات العالقة مف خالؿ فريؽ فني مشكؿ مف الو ازرة  ،وصياغة الرؤية والرسالة
والقيـ الجوىرية لمو ازرة ،ومف ثـ صياغة األىداؼ المؤسسية (االستراتيجية) بمؤشرات أداء قابمة لمقياس تسعى
الو ازرة مف خالليا إلى المساىمة في تحقيؽ األىداؼ الوطنية ،وقد استندت األىداؼ المؤسسية إلى خيارات

استراتيجية منبثقة عف التحميؿ الرباعي لمبيئة الداخمية والخارجية ( ،)SWOT Analysisوتجدر اإلشارة إلى
الدور الداعـ الذي قدمتو اإلدارة العميا الممثمة بالمجنة التوجييية عبر مراحؿ العمؿ كافة ،تمييداً إلق ارراىا ونشرىا

وتعميميا رسميا  ،آخذ يف بعيف االعتبار مشاركة ىذه الخطة مع شركاء الو ازرة وذوي العالقة (،)Stakeholders
وفي إطار المتابعة والتقييـ سيتـ مراجعة وتقييـ الخطة االستراتيجية بشكؿ سنوي لموقوؼ عمى اإلنجاز المتحقؽ.

وقد تحققت العديد مف اإلنجازات في مجاالت التنمية والتخطيط عمى المستوييف الوطني والمحمي كاف مف

أىميا:

 إعداد ثالث خطط تنموية ،أوليا خطة التنمية الثالثية  ،1975-1973تمتيا خطتاف خماسيتاف ىما "خطة
التنمية الخمسية  "1981-1976و"خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية ."1985 -1981

 وبعد إنشاء و ازرة التخطيط في العاـ  1984ولغاية  1119فقد تـ إعداد مجموعة مف الخطط التنموية
والبرامج التنفيذية مثؿ الخطة االقتصادية واالجتماعية .1997-1993

 وفي عاـ  1111جاء برنامج التحوؿ االقتصادي واالجتماعي إلنجاز حزمة مف القوانيف التي مف شأنيا
اإلسراع في عممية اإلصالح والتحديث واعداد القطاع الخاص ليكوف شريكاً حقيقياً في عممية التنمية.
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 كما جاءت خطػة التنمية االقتصادية واالجتماعيػة لمسنوات الثالث ( )1116-1114بيدؼ اعتماد سياسات
واجراءات اقتصادية مف شأنيا المساىمة في تحقيؽ نقمة نوعية في أداء االقتصاد الوطني ،واحداث تغيير
ممموس في نوعية ومستوى معيشة المواطف

 كما تـ اعداد البرنامج التنفيذي  1119-1117والبرنامج التنفيذي التنموي  1113-1111استنادا الى
مبادرة "كمنا األردف" واألجندة الوطنية التي حددت األولويات الوطنية لألردف لمعشر سنوات القادمة -1116

.1115

 اعداد خطة عمؿ الحكومة  1116-1113والبرامج التنموية لممحافظات  1116-1113استنادًا الى

االستراتيجيات القطاعية باإلضافة الى التوجيات والمبادرات الممكية لتعزيز دور المجتمع المحمي في صنع

القرار.

وتندرج الميام والواجبات الرئيسية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي ضمن محورين رئيسيين:
 .1محور التخطيط والمتابعة:

انطالقاً مف الدور المحوري لوزارة التخطيط والتعاوف الدولي فإنيا تعتبر الجية المعنية بالتخطيط عمى
المستوى الوطني بوضع الخطط عمى المدى المتوسط والطويؿ وبرامج التنمية الشاممة ومشاريع التنمية
بأنواعيا االقتصادية واالجتماعية والبشرية والثقافية لتمثؿ خطط وبرامج لعمؿ الحكومة  ،يتـ أعدادىا بصورة

تشاركيو مع كافة الجيات المعنية ،مع مراعاة إدماج العناصر المرتبطة بعدد مف السياسات واالستراتيجيات العامة

في جوانب الخطط والبرامج المختمفة ،والمساىمة في اقتراح السياسات االقتصادية واالجتماعية الداعمة لمتنمية

المستدامة ،وكذلؾ المشاركة في وضع السياسات االقتصادية والتدخالت الالزمة لتحسيف مستوى األداء
االقتصادي سعياً لرفع معدؿ النمو االقتصادي.
التخطيط عمى المستوى المحمي تقوـ الو ازرة بتبني مفاىيـ وممارسات تنموية عمى مستوى صناعة
السياسات لمعالجة العديد مف االختالالت في مجاؿ التنمية الشاممة والمستدامة في مختمؼ مناطؽ

المممكة ،وتوجيو برامجيا لتمبية احتياجات وأولويات التنمية في المحافظات ،باالستناد إلى الميزات النسبية
والتنافسية والفرص االستثمارية لكؿ محافظة ،وبما يضمف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع ومتابعة
القرار التنموي ،وتمكيف المواطنيف والييئات والفعاليات ال محمية مف تحديد احتياجاتيـ وترتيب أولوياتيـ
لمنيوض بمجتمعاتيـ المحمية ،والعمؿ بشكؿ متوازي لتعزيز القدرة االنتاجية لممحافظات وذلؾ بالتنسيؽ مع
كافة الجيات المعنية ،وتطوير االقتصاديات المحمية وتعزيز إنتاجيتيا ،باإلضافة إلى تطوير قطاع التمويؿ

الميكروي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
المتابعة والتقييم :تعمؿ و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي عمى تسميط الضوء عمى مكامف القوة والضعؼ في
تنفيذ الخطط والبرامج التنموية عمى المستوييف الوطني والمحمي ،والتأكد مف انعكاس آثارىا المباشرة وغير

المباشرة عمى المواطنيف ،وتقييـ مستوى األداء في تنفيذ المشاريع مف خالؿ وضع السياسات الكفيمة
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بضماف فاعمية متابعة وتقييـ الخطط والبرامج والمشاريع التنموية ،واإلشراؼ عمى عممية تطبيقيا والعمؿ
عمى تحديثيا باستمرار وتحديد اإلجراءات واآلليات التي سيتـ استخداميا في عممية متابعة الخطط والبرامج
والمشاريع التنموية بالتنسيؽ مع الو ازرات والمؤسسات الحكومية.
وضمن ىذا المحور تندرج الميام والواجبات التالية:

 .1المشاركة في رسـ السياسة العامة لمتنمية االقتصادية واالجتماعية ووضع الخطط والبرامج الالزمة
لتنفيذىا.

 .1التعاوف والتنسيؽ مع دائرة اإلحصاءات العامة في تحديد أنواع المعمومات اإلحصائية االقتصادية
واالجتماعية والسكانية وغيرىا مما تحتاج إليو الدولة في خطط التنمية وبرامجيا المختمفة.
 .3متابعة تحقيؽ األىداؼ والبرامج التنموية الوطنية وأولوياتيا مف خالؿ تنمية القطاعات المختمفة.
 .4وضع برامج وآليات لرفع القدرات المؤسسية لمو ازرات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ البرامج
والمشاريع التنموية عمى المستوييف الوطني والمحمي في المحافظات والبمديات لضماف اتساؽ الخطط

والبرامج الوطنية وتنفيذىا حسب الخطط الموضوعة.

 .5المشاركة في تعزيز التنمية المحمية بما يحقؽ درجة عالية مف التوازف التنموي بيف المحافظات وحماية
الطبقة الوسطى ومحاربة الفقر والبطالة وتحسيف مستوى معيشة المواطف.

 .6تحسيف السياسات التنموية وتعزيز المشاركة الفاعمة في عممية التنمية الشاممة وتعزيز دور مؤسسات
المجتمع المدني لمقياـ بمياميا تجاه المجتمع المحمي.
 .7تصميـ وتحميؿ إطار عممي وعممي شامؿ ومتكامؿ لدراسة الواقع التنموي في المحافظات لممساىمة في
الحد مف الفجوة التنموية وتمبية األولويات التنموية التي حددتيا المجتمعات المحمية ،ومواءمتيا مع
الميزات النسبية والتنافسية والقطاعات الرائدة المولدة لفرص العمؿ.

 .2محور التعاون الدولي:
تسعى الو ازرة إلى توفير التمويؿ الالزـ مف منح وقروض ميسرة ومساعدات فنية لتنفيذ البرامج والمشاريع

التنموية ذات االولوية وفقاً لمخطط والبرامج التنموية لمحكومة االردنية وبالتنسيؽ مع كافة الو ازرات
والمؤسسات الحكومية ب اإلضافة الى البحث المستمر إليجاد مصادر ونوافذ تمويمية جديدة ،باعتبارىا حمقة
وصؿ بيف مجتمع المانحيف (الجيات المانحة ومؤسسات التمويؿ الدولية) والو ازرات والمؤسسات الحكومية
ومؤسسات المجتمع المدني ،كما تسعى الو ازرة الى تنسيؽ عممية توزيع التمويؿ المتاح عمى البرامج
والمشاريع التنموية المختمفة جغرافياً وقطاعياً وذلؾ بالتعاوف مع الجيات المانحة ومؤسسات التمويؿ

الدولية ،كما تقوـ الو ازرة بالعمؿ عمى تطوير عالقات التعاوف مع ىذه الجيات وبناء عالقات مع جيات
جديدة بيدؼ توفير مزيد مف الدعـ المالي والفني لممشاريع التنموية في المممكة ،كما تقوـ الو ازرة وضمف
ىذا اإلطار بالتعاوف مع و ازرة المالية والبنؾ المركزي ودائرة الموازنة العامة في إدارة ممؼ الديف العاـ
ودراسة طمبات االقتراض الخارجي ،وتوفير المساعدات لدعـ المشاريع التنموية في قانوف الموازنة العامة.
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وضمن ىذا المحور تندرج الميام والواجبات التالية:
 .1وضع السياسات واإلجراءات الكفيمة بتعزيز وتطوير العالقات مع الجيات المانحة ومؤسسات التمويؿ
الدولية بالتنسيؽ مع الو ازرات والجيات المعنية ،والتأكيد عمى دور الو ازرة المحوري في ىذا الخصوص.

 .1توفير وتنسيؽ وادارة التمويؿ الالزـ لممشاريع التنموية مف مختمؼ المصادر التمويمية مف خالؿ القروض

الميسرة والمنح والمساعدات الفنية وتطوير آليات تنسيؽ المساعدات وادارة عمميات التمويؿ المقدمة لمبرامج
والمشاريع التنموية المختمفة بما يتالءـ مع االولويات الوطنية واستراتيجيات الجيات المانحة .

 .3اتخاذ االجراءات الالزمة لالستفادة مف المبادرات والبرامج التي تطمقيا الجيات المانحة ومؤسسات التمويؿ
الدولية.
 .4التعاوف مع و ازرة المالية في مختمؼ مراحؿ إدارة الديف العاـ.
 .5العمؿ كحمقة وصؿ بيف الجيات المانحة ومؤسسات التمويؿ الدولية والو ازرات والمؤسسات الحكومية.

وتتميز الوزارة بتعدد وتنوع شركائيا في العمل محمياً ودولياً وىم:
 .1رئاسة الوزراء والوزارات والمؤسسات الحكومية.
 .1مجتمع المانحيف ومؤسسات التمويؿ الدولية واالقميمية ومنظمات األمـ المتحدة.
 .3مؤسسات المجتمع المدني.
ولضماف تحقيؽ المياـ والواجبات أعاله ،فإنو يتـ وضع خطط عمؿ تشغيمية سنوية لمديريات ووحدات

الو ازرة ،مرفؽ ( )3الذي يبيف أىداؼ المديريات والوحدات ،المرتبطة باألىداؼ المؤسسية ومؤشرات أداء ونسب
اإلنجاز الربعية.
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األىداف الوطنية التي تساىم الوزارة في تحقيقيا
تـ تحديد األىداؼ الوطنية التي تساىـ الو ازرة في تحقيقيا مف خالؿ الرجوع إلى األىداؼ الوطنية وكما وردت
في األجندة الوطنية وىي:
 .1تعزيز اإلدارة الحكومية لتكون مستقرة مالياً وشفافة وخاضعة لممساءلة عمى الصعيدين المركزي والمحمي.
 .2تطوير االقتصاد األردني ليكون مزدى ارً ومنفتحاً عمى األسواق اإلقميمية والعالمية.

 .3المحافظة عمى األردن واالرتقاء بو كمكان آمن ومناسب لمعيش والعمل وتربية أجيال المستقبل.
 .4توفير م ارفق وبنى تحتية ذات كفاءة ومردود ٍ
عال.

 .5تعزيز اعتماد االردنيين عمى انفسيم ومساعدة الغير قادرين منيم في تمبية احتياجاتيم االساسية.

رؤيـتنــــــــــا
نحو تنمية شاممة مستدامة"

رسالتنــــــــا
" تنمية المجتمع األ ردني 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".

قيمنــــــــــا
 .1روح الفريؽ.

 .1التحسيف المستمر.
 .3االلتزاـ واالنتماء.
 .4الشفافية.

 .5المبادرة واالبداع.
 .6التعاوف والتنسيؽ والتكامؿ مع الشركاء.
ىذا وقامت الو ازرة بوضع منيجية واضحة لتحديد القيـ الجوىرية ومنيجية لقياس مدى التزاـ موظفو الو ازرة
بمضامينيا.
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التحميل الرباعي ()SWOT Analysis
إف الخطوة األساسية لصياغة الخطة اإلستراتيجية عمى مستوى الو ازرة تمت مف خالؿ دراسة وتحميؿ البيئة

الداخمية والخارجية لمو ازرة ( )SWOT ANALYSISحيث تـ مف خالؿ ىذا التحميؿ تحػديد عناصػر القػوة
والضػعؼ والفػرص والتػيديػدات ( )Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threatsليتـ تعزيز

عناصر القوة والحد مف نقاط الضعؼ.

كما إف عممية تحميؿ البيئة الخارجية ( Political, Economical, Social, )PESTEL ANALYSIS

 Technological, Environmental and Legalتعني دراسة العوامؿ والمتغيرات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والتكنولوجية والبيئية والقانونية  ،وذلؾ مف أجؿ تحديد الفرص والتيديدات الموجودة في البيئة الخارجية
لمو ازرة بيدؼ مواجية التيديد والتقميؿ مف آثاره السمبية عمى أعماؿ الو ازرة أو تحويمو ايجاباً باتجاه تحقيؽ األىداؼ

الموضوعة.

التحميل الرباعي لمبيئة الداخمية والخارجية ()SWOT
البيئة الداخمية

نقاط الضعف

نقاط القوة

 .1أداء الوزارة
ق :1قانوف الو ازرة الحالي
ق :2مأسسة التميز واالبداع في و ازرة التخطيط والتعاوف

ض :1الحاجة الى تفعيؿ األداء المؤسسي عمى كافة المستويات

الدولي

 .2الموارد البشرية
ق :3وجود كفاءات مؤىمة ومتخصصة في مجاؿ عمؿ
الو ازرة

ض :2ضعؼ االحتفاظ بالكفاءات بسبب منافسة القطاع الخاص
ض :3عدـ التوازف في توزيع الكوادر والمؤىالت المتوفرة في

ق :4تطبيؽ أسس وتعميمات إدارة الموارد البشرية

الو ازرة عمى المواقع الوظيفية

ض :4قصور في قياس أثر التدريب عمى الموظفيف واستثماره

لخدمة الوظيفة
.3الييكل التنظيمي
ق :5وجود ىيكؿ تنظيمي مرف يستجيب لممتغيرات
والمستجدات

ض :5ضعؼ التنسيؽ وتبادؿ المعمومات أفقيا وعمودياً ضمف

الييكؿ التنظيمي

 . 4آلية اتخاذ القرار
ق :6تطبيؽ اجراءات عمؿ معيارية تنظـ عمميات اتخاذ
القرار عمى كافة المستويات

ض :6التداخؿ في المياـ واالدوار وفي عمميات المتابعة
ض :7عدـ توفر البيانات اإلحصائية في الوقت المناسب

.5الخدمة المقدمة والعالقة مع الشركاء
ق :7وجود نظاـ فعاؿ لالتصاؿ الداخمي والخارجي
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ض :8عدـ وجود اطار زمني محدد لبعض االجراءات المتعمقة

بتقديـ الخدمة

التحميل الرباعي لمبيئة الداخمية والخارجية ()SWOT
ق :8وجود منيجيات وادوات لقياس رضا متمقي الخدمة

ض :9ضعؼ قياس ومتابعة نتائج رضا متمقي الخدمة

 .6النظم االدارية والمالية والمعموماتية
ق :9توفر بنى تحتية تكنولوجية حديثة والتطبيؽ الفعاؿ
واالستغالؿ

واالتصاالت

األمثؿ

لموارد

تكنولوجيا

المعمومات ض :10الحاجة إلى تفعيؿ وتحديث بعض األنظمة واألسس
والتعميمات وتطبيقيا ومتابعة أثرىا

ق :10تتبنى الو ازرة نيج إدارة المعرفة ومأسستيا بفعالية
مف خالؿ األنظمة والتعميمات الداخمية

البيئة الخارجية

التيديدات

الفرص

المتغيرات السياسية
ف :1االصالح واالنفتاح واالستقرار السياسي في األردف

ت :1عدـ االستقرار السياسي في المنطقة

المتغيرات االقتصادية
ف :2التوجو نحو االصالح االقتصادي مف خالؿ
البرامج االنتاجية والمشاريع الريادية

ت :2ارتفاع عجز الموازنة والميزاف التجاري والديف العاـ لمدولة

ف :3توفر المنح والمساعدات التي تيدؼ إلى دعـ

التنمية

ت :3األزمات االقتصادية الدولية

ف :4توجو الحكومة لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص
المتغيرات االجتماعية
ف :5التوجو نحو تحقيؽ التوازف التنموي بيف محافظات

المممكة

ف :6االدماج المستمر لمقضايا االجتماعية ضمف
االستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية

ت :4التفاوت التنموي بيف مناطؽ المممكة في ظؿ غياب مظمة

موحدة لجيود التنمية

ت :5ارتفاع معدالت الفقر والبطالة في المممكة

المتغيرات السكانية والبيئية
ف :7استثمار ورصد سياسات الفرصة السكانية بشكؿ ت:6تدفؽ الالجئيف عمى مختمؼ مناطؽ المممكة واآلثار المترتبة
عمى ذلؾ

مستداـ
المتغيرات التكنولوجية

ف :8االستفادة مف مخرجات خطط واستراتيجيات

التحوؿ االلكتروني ضمف برنامج الحكومة اإللكترونية

ت :7قصور في تفعيؿ الخدمات االلكترونية لربط قواعد البيانات

والمعمومات بيف الو ازرات والمؤسسات

التشريعات والقوانين
ف :9شمولية صالحيات ومياـ الو ازرة عمى المستوى ت :8الحاجة الى تفعيؿ بعض القوانيف والتشريعات ذات العالقة
بعمؿ الو ازرة

الوطني
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انخٍبساث االعخشاحٍجٍت
اعخشاحٍجٍت انقٕة ٔانفشص ()S-O
تتمثؿ استراتيجية القوة والفرص في المحافظة عمى نقاط القوة لمو ازرة مف خالؿ تبني و ازرة التخطيط والتعاوف

الدولي ألحدث أ نظمة الموارد البشرية وموارد تكنولوجيا المعمومات ضمف نيج ادارة المعرفة لتسييؿ عممية تبادؿ
المعرفة الالزمة التخاذ القرار عمى مختمؼ المستويات االدارية الذي يترجـ عبر األنظمة والتعميمات الداخمية

ونظاـ االتصاؿ الداخمي والخارجي الفعاؿ الذي يوضح قنوات االتصاؿ والتي تعتمد عمى نوع وتصنيؼ
المتعامميف داخؿ وخارج الو ازرة والتي تسيؿ عممية اتخاذ القرار مف خالؿ تطبيؽ اجراءات عمؿ معيارية عمى
كافة المستويات مف أ جؿ ضماف مأسسة ثقافة التميز واالبداع في الو ازرة في ظؿ شمولية صالحيات ومياـ و ازرة

التخطيط وفقاً لقانونيا الحالي ،مف خالؿ االستفادة مف الفرص المتمثمة باالنفتاح

والتوجو نحو االصالح

السياسي الشامؿ ،والذي يترافؽ مع االصالح االقتصادي والتأكيد عمى جيود اإلصالح االقتصادي الضرورية،
والتي تستوجب التعاوف الكامؿ بيف القطاع العاـ والخاص ومؤسسات المجتمع المدني كشركاء حقيقيوف

ومتكامموف في وضع البرامج والسياسات االقتصادية وتنفيذىا ،والتوجو لتحقيؽ التوازف التنموي بيف محافظات
المممكة ،واالرتقاء بنوعية الخدمات العامة األساسية بحيث يممس المواطف نتائج االصالح عمى المستوييف
الوطني والمحمي.

وبناء عميو تقوـ الو ازرة بتحديد أ ولوياتيا وخياراتيا االستراتيجية والمتمثمة بما يأتي :تطوير الخطط ضمن مفيوم
ً
التنمية الشاممة عمى المستويين الوطني والمحمي وضمان المشاركة المجتمعية عند اعداد ىذه الخطط،
تحسين األوضاع المعيشية لممواطنين من خالل البرامج والمشاريع اإلنتاجية ،تعزيز النمو االقتصادي
وتنافسية االقتصاد الوطني.
اعخشاحٍجٍت انضؼف ٔانفشص ()W-O
تتمثؿ استراتيجية الضعؼ والفرص في التغمب عمى نقاط الضعؼ المتمثمة بالحاجة الى تفعيؿ االداء المؤسسي

واألنظمة والتعميمات وضعؼ القدرة عمى االحتفاظ بالكفاءات بسبب منافسة سوؽ العمؿ يؤدي الى التأخير في
تحقيؽ االىداؼ المؤسسية لمو ازرة خاصة وأف عناصر االحتفاظ بالكفاءات محدودة نسبياً والتي مف أىميا الجانب
المالي باإلضافة الى عدـ توزيعيا عمى المواقع الوظيفية بالصورة االنسب والقصور في التنسيؽ بيف مديريات
ووحدات الو ازرة باإلضافة الى التأخير في اتخاذ القرار نتيجة لعدـ توفر البيانات والمعمومات في الوقت المناسب

الناتج عف ضعؼ التنسيؽ بيف المؤسسات والو ازرات األمر الذي يؤدي الى انخفاض في استجابة ورضا متمقي
الخدمة بناءاً عمى التغذية الراجعة الالزمة لعممية التطوير والتحسيف ،مف خالؿ االستفادة مف الفرص المتمثمة

بالتأكيد عمى جيود االصالح االقتصادي مف خالؿ اتفاقيات التجارة الحرة وتشجيع االستثمارات األجنبية التي

تشكؿ رافداً لالقتصاد األردني ،واالستفادة مف مخرجات خطط واستراتيجيات التحوؿ االلكتروني ضمف برنامج
الحكومة اإللكترونية ،وادماج القضايا االجتماعية في االستراتيجيات والخطط الوطنية في ظؿ توفر المنح
والمساعدات لدعـ جيود التنمية  ،باإلضافة الى السعي لتنمية وتطوير الموارد البشرية ،واعداد القيادات المتميزة

في ظؿ توفر اإلرادة السياسية إلصالح وتطوير القطاع العاـ.

وبناء عميو تقوـ الو ازرة بتحديد أولوياتيا وخياراتيا االستراتيجية والمتمثمة بما يأتي  :توفير الدعم والتمويل من
ً
الجيات الداعمة والمانحة ،تنمية وتأىيل الموارد البشرية باإلضافة إلى بناء وتوفير قاعدة بيانات تنموية
تضمن توفر المعمومة التخاذ القرار المناسب.
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اعخشاحٍجٍت انقٕة ٔانخٓذٌذاث ()S-T
تتمثؿ استراتيجية القوة والتيديدات في التغمب أو الحد مف أثر التيديدات المتمثمة بارتفاع العجز في الموازنة
العامة والديف العاـ نتيجة لالزمات االقتصادية العالمية واالرتفاع العاـ ألسعار المواد األساسية ،وعدـ االستقرار

السياسي في المنطقة ،وارتفاع معدالت الفقر والبطالة في المممكة األمر الذي يؤدي الى زيادة التفاوت التنموي
بيف مناطؽ المممكة ،في ظؿ الحاجة الى تطوير التشريعات والقوانيف ذات العالقة بعمؿ الو ازرة مثؿ (قانوف
الالمركزية ،وقانوف تطوير البمديات) والحاجة الى التغمب عمى اآلثار الناجمة عف تدفؽ الالجئيف السورييف عمى

المممكة األمر الذي يشكؿ ضغطاً عمى كافة مناطؽ المممكة كما وتمتمؾ الو ازرة نقاط قوة تسعى لممحافظة عمييا
والمتمثمة بقانوف الو ازرة الحالي الذي يغطي جوانب عمؿ الو ازرة مف حيث مفيوـ التنمية الشاممة وتنمية الموارد

البشرية ،وا عداد الخطط ومتابعتيا ،ووجود كفاءات متخصصة قادرة عمى استخداـ األنظمة والتعميمات والموارد
التكنولوجية المتاحة وفقا لممنيجيات واألدوات التي تضمف االنعكاس عمى متمقي الخدمة ،باإلضافة الى استجابة
الييكؿ التنظيمي لممتغيرات والمستجدات مف خالؿ ادارات ووحدات تنفيذية تتولى عممية اتخاذ القرار عمى

المستوى التشغيمي وبالتالي المؤسسي ،بما يخدـ التنمية عمى المستوييف المحمي والوطني.
وبناء عميو تقوـ الو ازرة بتحديد اولوياتيا وخياراتيا االستراتيجية والمتمثمة بما يأتي :حؼضٌض يفٕٓو انخًٍُت انشبيهت بًب
ً
ٌضًٍ حطبٍق َٓج اناليشكضٌت ،متابعة وتقييم أثر خطط وبرامج ومشاريع التنمية ،توجيو الدعم الالزم وتحديد

احتياجات وأولويات المجتمعات المتأثرة باألزمات.
اعخشاحٍجٍت انضؼف ٔانخٓذٌذاث ()W-T
تتمثؿ استراتيجية الضعؼ والتيديدات في الحد مف آثار عدـ االستقرار السياسي في المنطقة ،والذي يحد مف
قدرة و ازرة التخطيط في بعض األحياف عمى استقطاب الدعـ مما يؤدي الى ارتفاع عجز الموازنة والديف العاـ،

باإلضافة الى التفاوت التنموي بيف محافظات المممكة ،والتغمب عمى اآلثار الناجمة عف تدفؽ الالجئيف السورييف

عمى مناطؽ المممكة وذلؾ مف خالؿ معالجة نقاط الضعؼ المتمثمة بضعؼ التنسيؽ بيف الو ازرات والمؤسسات
حيث تعاني بعض المؤسسات مف ضعؼ في تنفيذ مشاريعيا ،عمماً بأف و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي ىي مف
تتحمؿ المسؤولية عف تمؾ المشاريع اماـ الجيات الدولية الداعمة والمانحة والحاجة الى تفعيؿ األداء المؤسسي

واألنظمة والتعميمات الداخمية ،وعدـ توفر المعمومات بالوقت المناسب التخاذ القرار وعدـ القدرة عمى االحتفاظ
بالكفاءات بسبب منافسة سوؽ العمؿ.
وبناء عميو تقوـ الو ازرة بتحديد أولوياتيا وخياراتيا االستراتيجية كما يأتي :تعظيم الفائدة من المنح والمساعدات التنموية ،
ً
بناء القدرات المؤسسية لمجيات التنفيذية في مجال التخطيط والمتابعة والتقييم لمبرامج والمشاريع التنموية ،تعزيز دور
األجيزة الرقابية وتفعيل عمميات المساءلة والشفافية ،وتعزيز القيم األخالقية والتركيز عمى التدابير الوقائية أكثر من

العالجية من خالل األجيزة الرقابية الداخمية.
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الخيارات االستراتيجية
 حطٌٕش انخطظ ضًٍ يفٕٓو انخًٍُت انشبيهت ػهى انًغخٌٍٍٕ انٕطًُ ٔانًحهً ٔضًبٌ انًشبسكت انًجخًؼٍت ػُذ اػذاد ْزِ انخطظ .
 انًغبًْت فً ححغٍٍ األٔضبع انًؼٍشٍت نهًٕاطٍٍُ.
 حؼضٌض انًُٕ االقخصبدي ٔحُبفغٍت االقخصبد انٕطًُ.
 حٕفٍش انذػى ٔانخًٌٕم يٍ انجٓبث انذاػًت ٔانًبَحت.
 بُبء ٔحٕفٍش قبػذة بٍبَبث حًٌُٕت حضًٍ حٕفش انًؼهٕيت الحخبر انقشاس انًُبعب.
 حؼضٌض يفٕٓو انخًٍُت انشبيهت بًب ٌضًٍ حطبٍق َٓج اناليشكضٌت.
 يخببؼت ٔحقٍٍى أثش خطظ ٔبشايج ٔيشبسٌغ انخًٍُت.
 حٕجٍّ انذػى انالصو ٔححذٌذ احخٍبجبث ٔأٔنٌٕبث انًجخًؼبث انًخأثشة ببألصيبث.
 حؼظٍى انفبئذة يٍ انًُح ٔانًغبػذاث انخًٌُٕت.
 حًٍُت ٔحأٍْم انًٕاسد انبششٌت فً يجبل انخخطٍظ ٔانًخببؼت ٔانخقٍٍى نهبشايج ٔانًشبسٌغ انخًٌُٕت.
 حؼضٌض دٔس األجٓضة انشقببٍت ٔحفؼٍم ػًهٍبث انًغبءنت ٔانشفبفٍت.

األىداف المؤسسية اإلستراتيجية
اء عمى مصفوفة مواءمة
تـ تحديد األىداؼ االستراتيجية لو ازرة التخطيط والتعاوف الدولي ( )1116-1114بن ً
وربط عناصر التحميؿ الرباعي مرفؽ ( ،)4والخروج بإستراتجيات التحميؿ الرباعي لمبيئة الداخمية والخارجية لمو ازرة

( ، )SWOT Analysisحيث تـ تحديد نقاط القوة والضعؼ والفرص والتيديدات ،ومف ثـ تحديد الخيارات
اإلستراتيجية وذلؾ بمشاركة المدراء وموظفي المديريات في الو ازرة وفقاً إللية إعداد الخطة االستراتيجية مرفؽ ()5
وبناء عمى الخيارات اإلستراتيجية ،تـ الخروج بأىداؼ مؤسسية إستراتيجية لمو ازرة ومؤشرات قياس أداء قابمة
ً

لمقياس ،تمثمت بما يمي:

 .1حطٌٕش انغٍبعبث ٔانبٍئت االقخصبدٌت نخحقٍق انًُٕ انشبيم ٔانًغخذاو .
 .2سفغ كفبءة األداء انًؤعغً بخطبٍق أفضم انًًبسعبث ٔانًؼبٌٍش فً اإلداسة ٔبًب ٌُؼكظ أثشِ ػهى انششكبء
ٔانًخؼبيهٍٍ يغ انٕصاسة.
 .3ضًبٌ انخُغٍق ٔانخكبيم بٍٍ انبشايج ٔانًشبسٌغ انًخخهفت فً اطبس انخخطٍظ انخًُٕي انشبيم ػهى انًغخٌٍٍٕ
انٕطًُ ٔانًحهً.
 .4االعخغالل االيثم نهًغبػذاث انًبنٍت ٔانفٍُت يٍ انجٓبث انًبَحت ٔيؤعغبث انخًٌٕم انذٔنٍت ٔفقب نألٔنٌٕبث
انخًٌُٕت.
 .5انًغبًْت فً ححغٍٍ انظشٔف انًؼٍشٍت ٔاالقخصبدٌت نهًٕاطٍٍُ فً يخخهف انًُبطق يغ انخشكٍض ػهى انًُبطق
األقم حظبً.
 .6انًغبًْت فً حًٍُت ٔحأٍْم انًٕاسد انبششٌت ٔفقبً نهخطظ ٔاالعخشاحٍجٍبث انٕطٍُت.
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االْذاف انًؤعغٍت ٔيؤششاحٓب ٔانًذٌشٌبث انًغبًْت فٍٓب
انٓذف انًؤعغً
ٔانبٍئت
انغٍبعبث
حطٌٕش
االقخصبدٌت نخحقٍق انًُٕ انشبيم
ٔانًغخذاو

انًؤشش
 حشحٍب األسدٌ فً حقبسٌش انخُبفغٍت -حشحٍب األسدٌ فً حقشٌش انخًٍُت انبششٌت

انًذٌشٌبث /انٕحذاث انخً حغبْى
فً ححقٍق انٓذف انًؤعغً
انغٍبعبث ٔاالعخشاحٍجٍبث ،خطظ
ٔبشايج انخًٍُت

 َغبت االَجبص فً األداء انًؤعغًحكُٕنٕجٍااااااااااااااااااااب انًؼهٕياااااااااااااااااااابث،
سفغ كفبءة األداء انًؤعغً بخطبٍق َ -غبت سضب يخهقً انخذيت
انشاااااااااؤٌٔ انًبنٍااااااااات ٔاالداسٌاااااااااات ،
أفضم انًًبسعبث ٔانًؼبٌٍش فً
 َغبت اعخخذاو ٔعبئم َشش انًؼشفت يٍ االػااااااااااالو ٔاالحصاااااااااابل ،انًاااااااااإاسداإلداسة ٔبًب ٌُؼكظ أثشِ ػهى
األَظًت انًحٕعبت ٔانًٕاقغ اإلنكخشٍَٔت انبشاااااشٌت ،انخقٍاااااٍى ٔقٍااااابط األثااااااش،
انششكبء ٔانًخؼبيهٍٍ يغ انٕصاسة
انشقببت اإلداسٌت ٔانًبنٍت
ٔاالَخشَج
ضًبٌ انخُغٍق ٔانخكبيم بٍٍ انبشايج  -ػذد انخقبسٌش انذٔسٌت نإلَجبص انًخحقق
ٔانًشبسٌغ انًخخهفت فً اطبس
انخخطٍظ انخًُٕي انشبيم ػهى  -ػذد انبشايج انخًٌُٕت انًحذثت نهًحبفظبث
انًغخٌٍٍٕ انٕطًُ ٔانًحهً
 -حجى انًغبػذاث انخبسجٍت انغٌُٕت

خطظ ٔبشايج انخًٍُت  ،انًشبسٌغ ،
انخًٍُت انًحهٍت ٔحؼضٌض االَخبجٍت ،
انغٍبعبث ٔاالعخشاحٍجٍبث ،انخقٍٍى
ٔقٍبط األثش

االعخغالل االيثم نهًغبػذاث انًبنٍت
انًغبػذاث
انذٔنً،
 انًببدساث انذٔنٍت انخً ٌخى يخببؼخٓب انخؼبٌٔٔانفٍُت يٍ انجٓبث انًبَحت
ٔاالشخشاك بٓب
اإلَغبٍَت ،انغٍبعبث ٔاالعخشاحٍجٍبث،
ٔيؤعغبث انخًٌٕم انذٔنٍت ٔفقب
 َغبت شًٕنٍت انًُح ٔانًغبػذاث انًشبسٌغ  ،خطظ ٔبشايج انخًٍُتنألٔنٌٕبث انخًٌُٕت
نهقطبػبث انًخخهفت
انًغبًْت فً ححغٍٍ انظشٔف
انًؼٍشٍت ٔاالقخصبدٌت نهًٕاطٍٍُ فً
يخخهف انًُبطق يغ انخشكٍض ػهى
انًُبطق األقم حظبً

 انؼذد انخشاكًً نهًشبسٌغ اإلَخبجٍتٔانًٍكشٌٔت ٔانخذيٍت انًقذيت
 ػذد فشص انؼًم انًغخحذثت َخٍجتنهبشايج ٔانًشبسٌغ

انخًٍُت انًحهٍت ٔحؼضٌض االَخبجٍت،
انغٍبعبث ٔاالعخشاحٍجٍبث.

 ػذد انبشايج انخذسٌبٍت انًقذيت يٍانًٕاسد انبششٌت  ،انخؼبٌٔ انذٔنً ،
انجٓبث انخبسجٍت
انًغبًْت فً حًٍُت ٔحأٍْم انًٕاسد
انغٍبعبث ٔاالعخشاحٍجٍبث  ،انخًٍُت
انبششٌت ٔفقب ً نهخطظ ٔاالعخشاحٍجٍبث
 َغبت انًؤعغبث انخً حى حغطٍخٓب يٍ انًحهٍت ٔحؼضٌض اإلَخبجٍت  ،انخقٍٍىانٕطٍُت
ٔقٍبط األثش ،خطظ ٔبشايج انخًٍُت
انبشايج انخذسٌبٍت

وكذلؾ تـ وضع منيجية لنشر وتعميـ األىداؼ المؤسسية عمى المديريات والوحدات وطريقة وضع األىداؼ

التشغيمية ا لسنوية ومؤشرات األداء بنيج تشاركي والوصوؿ الى مصفوفة ربط األىداؼ المؤسسية باألىداؼ الوطنية
واألوزاف النسبية لكؿ منيا.
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عالقة األهداف المؤسسٌة باألهداف الوطنٌة ،والمدٌرٌات/الوحدات التً تعمل على تحقٌقها
تعزٌز اإلدارة الحكومٌة لتكون مستقرة مالٌا ً
وشفافة وخاضعة للمساءلة ،على الصعٌدٌن
المركزي والمحلً

تطوير السياسات والبيئة

االقتصادية لتحقيؽ النمو
الشامؿ والمستداـ

مدٌرٌة السٌاسات
واالستراتٌجٌات
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المحافظة على األردن واالرتقاء به كمكان آمن
ومناسب للعٌش والعمل وتربٌة أجٌال المستقبل

المساىمة في تحسيف الظروؼ

المعيشية واالقتصادية لممواطنيف
في مختمؼ المناطؽ مع التركيز
عمى المناطؽ األقؿ حظا

مدٌرٌة برامج التنمٌة
المحلٌة وتعزٌز
االنتاجٌة

مدٌرٌة المشارٌع

توفٌر مرافق وبنى تحتٌة ذات كفاءة
ومردود عال

ضماف التنسيؽ والتكامؿ بيف البرامج

والمشاريع المختمفة في اطار التخطيط
التنموي الشامؿ عمى المستوييف
الوطني والمحمي

وحدة التقٌٌم وقٌاس االثر

تطوٌر االقتصاد األردنً لٌكون مزدهرا
ومنفتحا على األسواق العالمٌة

المساىمة في تنمية وتأىيؿ

رفع كفاءة األداء المؤسسي
بتطبيؽ أفضؿ الممارسات

والمعايير في اإلدارة وبما ينعكس
أثره عمى الشركاء والمتعامميف

مدٌرٌة خطط وبرامج التنمٌة

هدف وطنً

تعزٌز اعتماد االردنٌٌن على انفسهم ومساعدة الغٌر
قادرٌن منهم فً تلبٌة احتٌاجاتهم االساسٌة

الموارد البشرية وفقاً لمخطط
واالستراتيجيات

 مدٌرٌة تكنولوجٌاالمعلومات واألرشفة +
مدٌرٌة الموارد البشرٌة
 +مدٌرٌة الشؤون
المالٌة واإلدارٌة
وحدة اإلعالم
واالتصال +وحدة الرقابة
المالٌة واالدارٌة

 -مدٌرٌة التعاون الدولً

هدف مؤسسً اسمؤسسً

االستغالؿ االمثؿ لممساعدات
المالية والفنية مف الجيات

المانحة ومؤسسات التمويؿ
الدولية وفقا لألولويات التنموية

وحدة تنسٌق
المساعدات اإلنسانٌة

مدٌرٌة  /وحدة

مرفق ( :)1قانون التخطيط رقم ( )68لسنة 1971
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قانون التخطيط () 1

رقم ( )8:لسنة 1;91
المادة  - 1يسمى ىذا القانوف ( قانوف التخطيط لسنة  )1971ويعمؿ بو مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة  - 2يكوف لمكممات والعبارات الواردة في ىذا القانوف المعاني المخصصة ليا ادناه ما لـ تدؿ القرينة عمى خالؼ
ذلؾ:

المممكة  :المممكة االردنية الياشمية

المجمس  :المجمس القومي لمتخطيط

الرئيس  :رئيس المجمس القومي لمتخطيط
االميف العاـ  :اميف عاـ المجمس القومي لمتخطيط المؤلؼ بأحكاـ ىذا القانوف.
مجمس االدارة  :مجمس ادارة المجمس القومي لمتخطيط.

مجمس االمف االقتصادي  :مجمس االمف االقتصادي المؤلؼ بأحكاـ ىذا القانوف
المادة  - 3تنبثؽ لسنة التخطيط في االردف مف الدستور االردني وتتمثؿ في االسس التالية:

أ -االيماف باهلل

ب  -االيماف بالقيـ االسالمية :وخاصة ما يتعمؽ منيا بالعدالة االجتماعية ومنع تسمط رأس الماؿ ومكافحة االستغالؿ
واالحتكار.

ج  -االيماف بكرامة الفرد واتاحة الفرصة لممبادأة والنشاط الفردي ،مع المحافظة عمى المصمحة العامة لممجتمع ،بحيث ال
يطغى احدىما عمى االخر.

د -االيماف بوحدة االمة العربية وفي الوطف العربي الموحد المتكامؿ اقتصاديا واجتماعيا وبشريا وثقافيا وسياسا.
ىػ -االيماف باف المممكة االردنية الياشمية جزء مف الوطف العربي واف الشعب االردني جزء مف االمة العربية.

و  -االيماف بضرورة تنمية المجتمع االردني وتحديثو وتطويره مف مرحمتو الحضارية الزراعية المعاصرة الى المرحمة
الحضارية الصناعية المقبمة ف ي جميع متغيراتو الحضارية في البيئة الطبيعية والسكاف والتكنولوجيا والنظاـ االجتماعي
ونظاـ القيـ وغيرىا.

ز  -االيماف باف عممية تنمية المجتمع االردني وتحديثو وتطويره تتطمب وجود جياز قومي مؤىؿ وفعاؿ ،وتطبيؽ العدؿ
االجتماعي في جميع قطاعات المجتمع ،واعتماد نظاـ تربوي سميـ يخدـ حاجات المجتمع القائمة والمقبمة ،واستثمار رأس
الماؿ عمى نيج اقتصادي ،واالستفادة مف التكنولوجيا الحديثة بأسموب عممي.
ح  -االيماف باف نجاح برامج التنمية بأنواعيا يعتمد عمى-:

أ -وجود االرادة القومية لمتنمية المجتمع االردني.

ب -تبنى التنمية كيدؼ اساسي مف اىداؼ الشعب االردني.
ج  -تخصيص الموارد المالية الكافية لمشاريع التنمية.
16

د -تطوير االجيزة الحكومية عمى اساس تطبيؽ عناصر االدارة الحديثة في جميع الو ازرات والمؤسسات العامة والخاصة
والييئات االىمية.

ىػ -تنسيؽ جميع القوانيف واالنظمة والتعميمات الحكومية وتحديثيا.

و -تنسيؽ عمميات التخطيط والتمويؿ في اطار متكامؿ.

ط  -االيماف باف اعداد الخطط وبرامج التنمية مف مياـ المجمس بالتشاور والتعاوف مع الو ازرات والمؤسسات الحكومية
وبمشاركة القطاعات االخرى في المجتمع االردني ،واف تنفيذ تمؾ الخطط والبرامج مف مياـ الو ازرات والمؤسسات االخرى

ذات العالقة.
ي -االيماف باف صمود االردف ومواجية متطمبات تحرير االجزاء المغتصبة منو ومف فمسطيف تتطمب تنمية كياف قوي
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبشريا ثقافيا ،مدنيا وعسكريا ،قائـ عمى اسس عممية تخطيطا وتنفيذ ا وتقييما ومتابعة.

المادة  - 4ينشأ مجمس يسمى المجمس القومي لمتخطيط ويناط بو تحقيؽ االىداؼ التالية:
أ -اعداد خطط الدولة الطويمة المدى لتنمية المجتمع االردني وتطويره اقتصاديا واجتماعيا وبشريا وثقافيا في ضوء حاجات
المجتمع االردني القائمة والمتوقعة ،وتنمية الموارد المحمية في االردف ،ورفع مستوى معيشة الشعب االردني ،والوصوؿ الى
مرحمة االكتفاء الذاتي في اقصر فترة زمنية ممكنة.

ب -اعداد برامج التنمية الشاممة مف اقتصادية واجتماعية وبشرية وثقافية وغيرىا ،عمى اف تتضمف ىذه البرامج المشاريع
التي يرى تنفيذىا عمى مراحؿ زمنية معينة مع تحديد االول ويات فيما بينيا وتقدير تكاليفيا المنتظرة وتوضيح نتائجيا

المتوقعة ووسائؿ تمويميا.

ج  -اعداد برامج التنفيذ السنوية لممشاريع التي تقرر ضمف برامج التنمية الشاممة.

د  -االشتراؾ مع دائرة تنظيـ الميزانية العامة في و ازرة المالية والتعاوف معيا في اعداد الميزانية االنمائية كجزء مف
الميزانية العامة السنوية لمدولة.
ىػ  -اعادة النظر في برامج التنمية الشاممة وبرامج التنفيذ السنوية ،في ضوء الدراسات والتقييـ االقتصادي المتواصؿ الذي
يقوـ بو المجمس بالتعاوف مع البنؾ المركزي وو ازرة المالية ،وفي ضوء الظروؼ المتطورة ومقتضيات التطبيؽ العممي ،كمما

دعت الحاجة الى ذلؾ ،واعداد التعديالت المناسبة.

و -دراسة حاجات المجتمع االردني مف القوى البشرية المدربة عمى مختمؼ المستويات وفي مختمؼ الميف والخدمات
والتخصصات في اطار خطط الدولة لمتنمية الشاممة وفي ضوء برامج التنفيذ السنوية.
ز -اعداد برام ج شاممة طويمة المدى وبرامج قصيرة المدى وبرامج سنوية لتأىيؿ القوى البشرية المدربة الالزمة وتدريبيا في
مراحؿ تتفؽ مع خطط الدولة لمتنمية الشاممة وبرامج التنفيذ السنوية ،واعادة النظر في ىذه البرامج وتعديميا في ضوء

الظروؼ السائدة كمما دعت الحاجة.

ح  -التعاوف مع الجامعة االردنية وو ازرة التربية والتعميـ في تحديد انواع المؤسسات التعميمية الالزمة عمى جميع
المستويات وفي مختمؼ التخصصات وعدد الطمبة فييا ،وفي تحديد البعثات الدراسية إلعداد القوى البشرية المدربة

المطموبة.
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ط  -االشتراؾ مع دائرة االحصاءات العامة والتعاوف معيا في تحديد انواع المعمومات االحصائية مف اقتصادية وبشرية
وثقافية وغيرىا مما تحتاج اليو الدولة في خطط التنمية وبرامجيا المختمفة.

ي  -التعاوف مع المؤسسات الحكومية في اعداد الدراسات الالزمة لتطويرىا مف حيث تنسيؽ القوانيف واالنظمة والتعميمات
وتحديثيا ،وتحسيف التنظيـ االداري واساليب العمؿ فييا وزيادة فعاليتيا وانتاجيا.

ؾ  -التعاوف مع ديواف الموظفيف ومعيد االدارة العامة والجامعة االردنية في تنمية القيادات االدارية والفنية وتدريبيا في
المستويات المختمفة ،بيدؼ تطوير القدرات االدارية في المؤسسات الحكومية ورفع مستوى تنفيذ برامجيا السنوية بكفاية

وسرعة واقتصاد.
ؿ  -البحث عف مصادر التمويؿ والمساعدة الفنية مف الدوؿ الصديقة والمؤسسات الدولية والتفاوض معيا لمحصوؿ عمى
المساعدات والقروض لتمويؿ مشاريع التنمية بأنواعيا .

ـ  -اعد اد الدراسات لجميع المساعدات والقروض الداخمية والخارجية لمشاريع التنمية في المممكة مف اية جية كانت،
وتييئة اتفاقياتيا بالتعاوف مع المؤسسات الحكومية ذات العالقة ،عمى اف يتولى المجمس توقيع االتفاقيات الداخمية
والخارجية ،بعد اقرارىا مف قبؿ مجمس االدارة ومجمس الوزراء حسب االصوؿ المرعية.
ف  -تقديـ برامج التنمية الشاممة وبرامج التنفيذ السنوية واي تعديؿ قد يط أر عمييا والتي قد اقرىا مجمس االدارة الى مجمس

الوزراء ألخذ الموافقة عمييا قبؿ بدء السنة المالية إلدخاليا في الميزانية العممية لمسنة التالية .

س  -انشاء نظاـ لت قييـ برامج التنمية الشاممة وبرامج التنفيذ السنوية ومشاريع التنمية عمى انواعيا في المممكة ومتابعتيا
بالتعاوف مع المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العالقة وتقييـ مستوى االداء في تنفيذ جميع المشاريع ،وتقديـ تقارير

دورية بكؿ ذلؾ الى مجمس االدارة.

ع  -تشجيع القطاع الخاص لإلسياـ في تنمية المجتمع االردني ،واقتراح السياسات والسبؿ التي تعمؿ عمى تنشيط ىذا
القطاع وتطويره.
المادة  - 5أ -ينشأ مجمس يسمى مجمس ادارة المجمس القومي لمتخطيط عمى النحو التالي-:
 -1رئيس الوز ارء رئيسا

 -2رئيس المجمس القومي لمتخطيط نائبا لمرئيس
 -3وزير المالية عضوا

 -4وزير االقتصاد الوطني عضوا
 -5محافظ البنؾ المركزي عضوا

 -6رئيس الجامعة االردنية عضوا
 -7مدير عاـ الجمعية العممية الممكية عضوا

 -8اميف عاـ المجمس القومي لمتخطيط عضوا
 -9رئيس اتحاد الغرفة التجارية في االردف عضوا

 -11رئيس غرفة صناعة عماف عضوا
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 -11عضواف ،مف ذوي الكفاءة والخبرة يعينيـ مجمس الوزراء وفقا لممادة( )7مف ىذا القانوف ،عمى اف يكوف احدىما مف
اعضاء مجمس النقابات.

ب -يكمؼ الرئيس احد مديري المجمس ليقوـ بعمؿ سكرتير مجمس االدارة ،ويسجؿ السكرتير ق اررات جميع الجمسات في
سجؿ خاص يوقع عميو اعضاء مجمس االدارة.

ج  -يجوز دعوة أي موظؼ او أي مختص اخر لالشتراؾ في مناقشات مجمس االدارة ألبداء رأيو حسب الحاجة ،وعمى
اف ال يكوف ليؤالء المدعويف حؽ التصويت فيما يتخذ مف ق اررات.

د  -ي جتمع مجمس االدارة بدعوة مف رئيسو مرة كؿ ثالثة اشير عمى االقؿ ،وكمما اقتضت الضرورة ذلؾ.
ىػ -بكوف اجتماع مجمس االدارة قانونيا اذا حضره ثمانية اعضاء عمى االقؿ ،احدىـ الرئيس او نائبو ،وتؤخذ الق اررات

بأغمبية سبعة اصوات.

و -تنظـ امور مجمس االدارة بنظاـ خاص.
المادة  - 6تناط بمجمس االدارة المياـ التالية:
أ -الموافقة عمى خطط الدولة وبرامج التنمية الشاممة وبرامج التنفيذ السنوية ومشاريع التنمية بأنواعيا التي يعدىا المجمس
بالتعاوف مع المؤسسات الحكومية والخاصة قبؿ تقديميا الى مجمس الوزراء إلقرارىا.

ب  -الموافقة عمى التعديالت التي يعدىا المجمس بالتعاوف مع المؤسسات الحكومية والخاصة عمى خطط الدولة وبرامج
التنمية الشاممة وبرامج التنفيذ السنوية ومشاريو التنمية بأنواعيا قبؿ تقديميا الى مجمس الوزراء إلقرارىا.

ج  -تقييـ خطط الدولة وبرامج التنمية الشاممة وبرامج التنفيذ السنوية ومشاريع التنمية بأنواعيا ومتابعتيا ،وتقييـ مستوى
االداء في تنفيذ جم يع المشاريع ،في ضوء التقارير الفورية التي يقدميا المجمس وفي ضوء أي تقرير مجمس االدارة مف

المجمس.

د  -الموافقة عمى القروض الداخمية والخارجية قبؿ اقرارىا مف مجمس الوزراء ومتابعتيا وتقييميا.
المادة  - 7يعيف اعضاء مجمس االدارة مف غير االعضاء الحكومييف والمحدديف بمراكزىـ مف ذوي الكفاءة والخبرة بإرادة
ممكية بناء عمى قرار مف مجمس الوزراء وتنسيب الرئيس لمدة خمس سنوات ويشترط اف ال يكونوا مف اعضاء مجمس

االمة او مف ذوي المصالح الخاصة التي يمكف اف تستغؿ مشاريع التنمية.

المادة  - 8تتعاوف الجامعة االردنية والجمعيات العممية وجميع الو ازرات والمؤسسات الحكومية والخاصة والييئات االىمية
ذات العالقة مع مجمس االدارة تعاونا تاما لتحقيؽ فمسفة التخطيط في االردف واىداؼ المجمس ،وتبني ىذه الو ازرات
والمؤسسات والييئات توصيات مجمس االدارة وتضعيا موضع التنفيذ حسب خطط التنمية وبرامجيا الشاممة والسنوية

ومشاريعيا عمى انواعيا حسب التوقيت المحدد.

المادة  - 9أ  -ينشأ مجمس يسمى مجمس االمف االقتصادي عمى النحو التالي-:

أ -رئيس الوزراء رئيسا

ب -وزير المالية نائبا لمرئيس

 -3وزير االقتصاد الوطني عضوا
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 -4محافظ البنؾ المركزي عضوا

 -5رئيس المجمس القومي لمتخطيط عضوا
 -6اميف عاـ المجمس عضوا

 -7مدير دائرة الميزانية العامة في و ازرة المالية عضوا
ب -يقوـ مدير دائرة الميزانية العامة بعمؿ سكرتير ىذا المجمس ،ويسجؿ ق اررات جميع الجمسات في سجؿ خاص ويوقع
عميو اعضاء مجمس االمف االقتصادي.

ج -يجوز دعوة أي موظؼ او أي مختص اخر لالشتراؾ في مناقشات ىذا المجمس البداء رايو حسب الحاجة ،عمى اف
يكوف ليؤالء المدعويف حؽ التصويت فيما يتخذ مف ق اررات.

د  -يجتمع مجمس االمف االقتصادي بدعوة مف رئيسو مره كؿ شيريف عمى االقؿ ،وكمما اقتضت الضرورة ذلؾ.
ىػ -يكوف اجتماع مجمس االمف االقتصادي قانونيا اذا حضره خمسة اعضاء عمى االقؿ وتؤخذ الق اررات بأغمبية خمسة
اصوات.
و -تنظـ امور مجمس االمف االقتصادي بنظاـ خاص.
المادة  - 11تناط بمجمس االمف االقتصادي المياـ التالية-:

أ -اقتراح السياسات االقتصادية والمالية والنقدية عمى انواعيا وتقديـ التوصيات المناسبة بشأنيا الى مجمس الوزراء.
ب -دراسة جميع القضايا التي ليا تأثير عمى الوضع االقتصادي والمالي والنقدي في المممكة وتقديـ التوصيات المناسبة
بشأنيا الى مجمس الوزراء.

ج  -دراسة مشروع الميزانية العامة السنوية لمدولة قبؿ عرضيا عمى مجمس الوزراء.

المادة  - 11يشمؿ برنامج التنمية الشامؿ وبرنامج التنفيذ السنوي واي تعديؿ يط أر عمييا جميع المشاريع االقتصادية
واالجتماعية والبشرية والثقافية في جميع انحاء المممكة عمى االخص ما يمي-:
أ -مشاريع التنمية التي تقدميا الو ازرات والمؤسسات الحكومية والمتعمقة بالنسبة االقتصادية واالجتماعية والبشرية والثقافية
وذلؾ قبؿ ادراجيا في الميزانية العامة السنوية لمدولة.

ب -مشاريع التنمية التي تقدميا لمحكومة االردنية الييئات ذات الصفة الرسمية ،ويشمؿ ذلؾ جميع المساعدات الخارجية

المخصصة لتنمية المجتمع االردني اياً كاف مصدرىا.

ج  -مشاريع التنمية ال تي تموؿ مف موارد المجمس ومف القروض الداخمية التي تمتدىا الحكومة او يمتدىا المجمس بضماف
الحكومة والمشاريع التي تقوـ بيا شركات او مؤسسات تفاىـ فييا الحكومة.

المادة  - 12ينشأ في كؿ و ازرة ومؤسسة حكومية جياـ خاص بالتخطيط والتنسيؽ يرتبط بوكيؿ الو ازرة او رئيس المؤسسة
الحكومية يتولى اعداد الدراسات الالزمة لمخطوط العامة لمتنمية واستراتيجيتيا وتخطيط المشاريع وتنسيقيا وتوقيتيا ،واعداد
نظاـ تقييميا ومتابعتيا ،وتحدد المياـ التفصيمية التي تناط بيذا الجياز في كؿ و ازرة او مؤسسة حكومية في صمب نظاميا

الخاص بتنظيميا االداري.

المادة  - 13تنشأ في كؿ و ازرة ومؤسسة حكومية لجنة تخطيط تمارس عمميا عمى النحو التالي -:
11

أ -تتألؼ المجنة مف الوزير رئيسا (ومف نظيره في المؤسسة الحكومية رئيسا) ،ومف وكيؿ الو ازرة نائبا لمرئيس( ومف نظيره
في المؤسسة الحكومية نائبا لمرئيس ) ،ومف عضوية جميع المديريف في الو ازرة ورئيس الديواف فييا ( ومف نظرائيـ في
المؤسسة الحكومية) ويمثؿ عف المجمس القومي لمتخطيط ،ويكوف رئيس جياز التخطيط والتنسيؽ عضوا في المجنة

وسكرتي ار ليا.

ب -تجتمع المجنة دوريا في وقت محدد وكمما لزـ االمر في جمسات منظمة تسجؿ ق ارراتيا في سجؿ خاص يوقع عميو
اعضاء المجنة وترسؿ نسخو مف محضر كؿ جمسة الى المجمس القومي لمتخطيط.

ج  -تبحث المجنة في جميع قضايا التنظيـ االداري وتنسيؽ التشريعات وتحديثيا وتخطيط برامج التنمية الشاممة والسنوية
والتفصيمية بأنواعيا في الو ازرة او المؤسسة الحكومية ومتابعة تنفيذ تمؾ البرامج وتقييميا باستمرار .وتحرص المجنة عمى
تنمية روح العمؿ الجماعي في الو ازرة او المؤسسة الحكومية وتنمية شعور المشاركة في اتخاذ الق اررات االساسية بيف جميع

المسؤوليف .وتحدد المياـ التفصيمية التي تناط بالمجنة في كؿ و ازرة ومؤسسة حكومية في صمب نظاميا الخاص بتنظيميا
االداري.
المادة  -14يدعو المجمس الى مؤتمرات دورية يحضرىا جميع وكالء الو ازرات ،ونظرائيـ في المؤسسات الحكومية لمناقشة
قضايا التنظيـ االداري وتنسيؽ التشريعات وتحديثيا ومشروعات برامج التنمية الشاممة والسنوية.

المادة  - 15يشكؿ المجمس بنظاـ او انظمة خاصة لجاف تخطيط ذاتية تتمثؿ فييا الو ازرات والمؤسسات الحكومية
والخاصة ذات العالقة لدراسة برامج لمتنمية ومشاريعيا في القطاعات الزراعية والصناعية واالجتماعية وغيرىا إلعدادىا

وتنسيقيا ومتابعتيا.

المادة  - 16أ -لممجمس اف يكمؼ االجيزة القائمة في الو ازرات والمؤسسات الحكومية والخاصة والييئات االىمية في
المممكة تقديـ ما يمزـ إلعداد البحوث والدراسات المطموبة.

ب -لممجمس اف ينشئ االجيزة والمراكز المعاىد الالزمة ألغراض التنظيـ والتشريع والتخطيط والتنمية والبحوث.
ج  -لممجمس اف يستخدـ مف يشاء مف الخبراء واف يطمب مف االجيزة الحكومي ة واالىمية عمى انواعيا تقديـ مشورة
ومعونة موظفييا وخبراتيا وندبيـ لمعمؿ فيو وتزويده بأية تقارير وبحوث ودراسات وبيانات ومعمومات واحصاءات تتصؿ

بأعمالو.

د  -لممجمس اف يتعاقد مع المؤسسات الحكومية والخاصة واالىمية واالجنبية واالفراد في داخؿ المممكة وخارجيا لمقياـ
بإعداد ما يمزـ مف بحوث ودراسات تحتاجيا عمميات التخطيط والتنمية.
المادة  - 17بعد اقرار الميزانية العامة لمدولة والمشتممة عمى برامج التنفيذ السنوي لمشاريع التنمية تتولى الو ازرات
والمؤسسات الحكومية المختصة تنفيذ المشاريع المقررة ضمف اختصاصيا ،وعمييا في ىذه الحالة اف تتقيد بالشروط التي
يضعيا المجمس القومي لمتخطيط لمتنفيذ واف تقدـ اليو تقارير دورية عف سير تنفيذ المشاريع الموكولة الييا ،وعمى المجمس

القومي لمتخطيط في جميع الحاالت اف يتابع التنفيذ
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واف يقدـ التقارير الالزمة الى مجمس االدارة ومجمس الوزراء ،اما في حالة تنفيذ المشاريع المقررة بواسطة شركات تساىـ
فييا الحكومة وتشترؾ في ادارتيا ويقدـ المجمس شروطو وتوصياتو بشأف التعميـ والتنفيذ والمتابعة الى مجمس الوزراء

إلقرارىا.

المادة  - 18ال ينفذ أي مشروع تنمية في اية و ازرة او مؤسسة حكومية اال بعد موافقة المجمس ومجمس االدارة عميو وبعد
اق ارره مف مجمس الوزراء.

المادة  -19أ المجمس ىو حمقة الوصؿ بيف جميع الو ازرات والمؤسسات الحكومية والخاصة وبيف مصار التمويؿ الخارجي
مف الدوؿ االخرى والمؤسسات الخارجية والدولية وغيرىا.
ب -ال تقبؿ اية و ازرة او مؤسسة او خاصة اية مساعدة مالية او فنية بأية صورة كانت اال بعد موافقة المجمس.

ج  -ال يسمح الج أي مصدر كاف بالعمؿ مع اية و ازرة او مؤسسة حكومية او خاصة اال بعد موافقة المجمس عمى برنامج
المساعدة الفنية الذي يكوف الخبير جزءا منو ،وعمى الخبير وعمى نظيره االردني وعمى شروط استخداـ الخبير في المممكة.
ويجب الحصوؿ عمى موافقة المجمس في حالة تمديد خدمات أي خبير او انيائيا.

المادة  -21أ عمى كؿ و ازرة او مؤسسة حكومية او خاصة اف تقدـ الى المجمس نسختيف مف كؿ تقرير او بياف او تشريع
او وثيقة تعدىا ذات عالقة ببرامج التنمية ومشاريعيا.

ب -عمى كؿ خبير اجنبي يعمؿ في اية و ازرة او مؤسسة حكومية او خاصة اف يقدـ نسختيف الى المجمس مف أي تقرير
او بياف او وثيقة يعدىا تتعمؽ بأية ناحية مف برامج التنمية ومشاريعيا.

المادة  - 21لممجمس شخصية معنوية ،ولو اف يعقد اية عقود او اتفاقيات تتعمؽ بإعمالو مع أي شخص او مؤسسة او
شركة في داخ ؿ المممكة او خارجيا ،كما اف لو اف يستأجر او اف يمتمؾ االمواؿ المنقولة وغير المنقولة الالزمة ألعمالو.

المادة  - 22تجبى االمواؿ والقروض العائدة لممجمس وفقا ألحكاـ قانوف تحصيؿ االمواؿ االميرية المعموؿ بو .وتعتبر
جميع االمواؿ المحصمة سابقا بموجب القانوف المذكور انيا حصمت طريؽ صحيح كما لو تـ تحصيميا بمقتضى ىذه
المادة.

المادة  - 23لممجمس اف يعقد القروض الداخمية والخارجية باسمو بضماف الحكومة بعد موافقة مجمس االدارة وبالشروط
التي يصادؽ عمييا مجمس الوزراء.

المادة  - 24لممجمس اف يدور ارصدة االعتمادات المدرجة في ميزانيتو لسنة ما الى ميزانية السنة التالية ،كما يجوز لو اف
يستمر في االتفاؽ مف ىذه االرصدة عمى المشاريع التي لـ تتـ في نياية السنة المالية.
المادة  - 25أ -ينشئ المجمس صندوقا خاصا تودع فيو االمواؿ التالية-:
 -1امواؿ القروض التي يعقدىا المجمس.

 -2اية امواؿ اخرى تخصصيا الحكومة لممجمس.

 -3اية امواؿ خارجية تقدـ لممممكة الغايات التنمية.
ب -تودع امواؿ الصندوؽ في حساب خاص في البنؾ او البنوؾ التي يوافؽ عمييا المجمس ،ويجري االتفاؽ مف ىذا
الحساب وفؽ احكاـ ىذا القانوف واالنظمة المالية المرعية.
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ج -ينظـ المجمس االجراءات الخاصة بالسحب عمى اموالو واستثمار الفائض منيا.

المادة  - 26أ -يعيف رئيس المجمس القومي لمتخطيط برتبة وراتب وزير بإرادة ممكية بناء عمى قرار مف مجمس الوزراء
وعمى اساس التفرغ التاـ لمنصبو.

ب -يعيف الموظفوف والمستخدموف في المجمس حسب الموازنة التي تقرر ليذه الغاية.
المادة  - 27لمجمس الوزراء بتنسيب مف المجمس اف يصدر االنظمة التي يرانيا ضرورية لتنفيذ احكاـ ىذا القانوف.
المادة  -28أ -يحؿ ىذا المجمس محؿ مجمس االعمار ويتحمؿ جميع مسؤولياتو والتزاماتو.

ب -يمغى ىذا القانوف قانوف مجمس االعمار رقـ  15لسنة  1975وتعديالتو وقانوف المجمس القومي لمتخطيط القوى
البشرية المؤقت رقـ  111لسنة  1966واي قانوف او نظاـ اخر الى المدى الذي تتعارض احكاـ ىذا القانوف ،وتبقى جميع
االنظمة الصادرة بمقتضى ىذه القوانيف والقوانيف التي سبقتيا سارية المفعوؿ الى اف تستبدؿ بأنظمة جديدة تحؿ محميا

بمقتضى احكاـ ىذا القانوف.
المادة  -29رئيس الوزراء والوزراء مكمفوف بتنفيذ احكاـ ىذا القانوف.
1971/11/13
الحسيف بف طالؿ
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مرفق ( :)2إجراء العمل المعياري "إعداد ونشر ومراجعة ومتابعة الخطة االستراتيجية"
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 /1المديرية /القسم

 1/1وحدة التقييـ وقياس األثر  /توكيد الجودة

/2

الــيدف

 1/2ي يدؼ ىذا اإلجراء إلى توضيح وبياف األسس التي تتبعيا و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي عند إعداد ومراجعة
الخطة االستراتيجية ،بما في ذلؾ الرؤية والرسالة والقيـ الجوىرية.

/3

مجال التطبيـق

 1/3يطبؽ ىذا اإلجراء عمى جميع النشاطات المتعمقة بإعداد ونشر ومراجعة ومتابعة الخطة االستراتيجية لمو ازرة.

/4

تعريفات

 1/4الرؤية :تصور لما تطمح و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي الوصوؿ إليو خالؿ فترة زمنية معينة ،وتعمؿ كبوصمة
لتوجيو عمؿ الو ازرة.

 2/4الرسالة :مجمؿ األىداؼ وال توجو الرئيس الذي يفسر سبب وجود و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي والطريقة التي
ستنتيجيا لتحقيؽ رؤيتيا.
 3/4القيـ الجوىرية :مجموعة القيـ األخالقية والمينية التي ترغب و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي انعكاسيا عمى
سموؾ العامميف فييا الفردي والجماعي ،وتجذر ثقافة التميز.

 4/4اليدؼ الوطني :اليدؼ الذي تساىـ و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي في تحقيقو بالمشاركة مع مؤسسات أخرى.

 5/4اليدؼ المؤسسي :وصؼ محدد لإلنجاز المراد تحقيقو ،ويمثؿ النتيجة النيائية التي ترغب و ازرة التخطيط
والتعاوف الدولي في تحقيقيا عمى مدى سنوات الخطة االستراتيجية.
 6/4خطط العمؿ السنوية :إطار عاـ عمى مستوى المديريات والوحدات لتوجيو عممية تنفيذ الخطة االستراتيجية
خالؿ السنة ،حيث تحدد األىداؼ التشغيمية لكؿ منيا واألنشطة الرئيسة ليا ضمف إطار زمني تفصيمي ،وتوضح
األدوار والمسؤوليات ،وكذلؾ الموارد المطموبة لتحقيؽ تمؾ األنشطة ،ومؤشرات األداء المستيدفة ،مما يسيؿ عممية
متابعة وتقييـ مدى اإلنجاز عمى المستوى التشغيمي واالستراتيجي.

 7/4المتعامميف :جميع الذيف يساىموف أو يشتركوف مع و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي في تحقيؽ ىدؼ أو أكثر مف
األىداؼ الوطنية.

 8/4المراجعة الدورية :عممية المراجعة الدورية لمخطة االستراتيجية بكافة بنودىا لمتأكد مف انعكاس جميع المتغيرات
بناء عميو (إف اقتضت الحاجة).
والمستجدات عمييا ،واستم اررية تمبيتيا لممتطمبات وتعديؿ الخطة االستراتيجية ً
بناء عمى أداء
 9/4متابعة الخطة االستراتيجية :عممية متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية تتـ بشكؿ نصؼ سنوي ً
خطط العمؿ السنوية لممديريات والوحدات.

 10/4نشر الخطة االستراتيجية :عممية يتـ مف خالليا نشر مضاميف الخطة االستراتيجية والخالصات ونتائج
تطبيؽ ىذا اإلجراء بيف مديريات ووحدات الو ازرة مف جية ،وبيف المتعامميف مع الو ازرة مف جية أخرى ،وذلؾ عبر

أدوات نشر المعرفة المتاحة.
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 11/4المرجعيات :المرجعيات المتعمقة بمجاؿ عمؿ الو ازرة مثؿ :مياـ عمؿ الو ازرة ،والقوانيف واألنظمة ذات العالقة،
وكتب التكميؼ السامية ،والمبادرات الممكية السامية ،واألجندة الوطنية ،والتوجيات العامة لمدولة ،وتوجييات رئاسة
الوزراء.. ،الخ.

المسؤوليات

/5

 1/5تقع مسؤولية تنفيذ ومتابعة ىذا اإلجراء عمى توكيد الجودة وبإشراؼ مدير وحدة التقييـ وقياس األثر ،وذلؾ
بالتنسيؽ الكامؿ مع جميع المديريات والوحدات اإلدارية إلعداد ونشر ومراجعة ومتابعة الخطة االستراتيجية لمو ازرة.

 2/5الت زاـ اإلدارة العميا باتخاذ الق اررات المتعمقة بالخطة االستراتيجية ومراجعتيا ونشرىا وتنفيذىا ومتابعتيا تنفيذىا
وتوفير الموارد الالزمة.

اإلجراء

/6

إدارة التخطيط االستراتيجي في الوزارة
 1/6إعداد الخطة االستراتيجية لموزارة

تقوـ الو ازرة بإعداد خطتيا االستراتيجية لفترة ثالث سنوات ،بحيث تراجع سنوي ًا ،في حيف يتـ متابعة تنفيذىا بشكؿ
بناء عمى تقرير المتابعة والتقييـ لمستوى إنجاز وتنفيذ الخطة االستراتيجية .وتكوف وحدة التقييـ وقياس
نصؼ سنوي ً
األثر /ىي الجية المسؤولة عف التنسيؽ ما بيف جميع مديريات ووحدات الو ازرة إلعداد ىذه الخطة تبعاً لمخطوات

اآلتية:

 1/1/6تحميل بيئة عمل الوزارة (الداخمية والخارجية)

 يتـ في ىذه المرحمة دراسة تاريخ الو ازرة ،ومياميا ،وىيكميا التنظيمي ،والقوانيف واألنظمة ذات العالقة ،باإلضافة
إلى إجراء مسح وتحميؿ لبيئة عمؿ الو ازرة داخمياً وخارجياً( )SWOT Analysisلتحديد نقاط القوة والضعؼ
والفرص والتيديدات المتعمقة بالو ازرة.

 يتـ إجراء ( ) PEST Analysisلتحميؿ المحيط السياسي واالقتصادي واالجتماعي والتكنولوجي الذي يؤثر في
سياسة وعمؿ الو ازرة ،إذا استدعت الحاجة لذلؾ.
 2/1/6إعداد وتوثيق الرؤية والرسالة والقيم الجوىرية لموزارة

وبناء عمى
 تتـ في ىذه المرحمة إعداد ومراجعة الرؤية والرسالة والقيـ الجوىرية لمو ازرة في ضوء  1/1/6أعاله،
ً
مرجعيات ىذا اإلجراء المعياري.
 تكوف وحدة التقييـ وقياس األثر /قسـ توكيد الجودة الجية المسؤولة عف ضماف مشاركة جميع المديريات
والوحدات اإلدارية في الو ازرة ،والمتعامميف وشركاء الو ازرة في عممية إعداد ومراجعة الرؤية والرسالة والقيـ
الجوىرية لمو ازرة بشكؿ يضمف وضوحيا وعكسيا لصورة المؤسسة.

 يتـ االستناد إلى منيجية القيـ الجوىرية في الو ازرة مف أجؿ مراجعة تمؾ القيـ.
 تتولى وحدة التقييـ وقياس األثر /قس ـ توكيد الجودة نشر مضاميف الرؤية والرسالة والقيـ الجوىرية لمو ازرة عبر
أدوات نشر المعرفة المتاحة لغايات التوعية ونشر المعرفة.
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 3/1/6تحديد األىداف الوطنية التي تساىم الوزارة في تحقيقيا

 يتـ تحديد األىداؼ الوطنية التي تساىـ الو ازرة في تحقيقيا ،وذلؾ استناداً إلى نتائج تحميؿ بيئة عمؿ الو ازرة
الداخمية والخارجية ،وبعد مراجعة المستجدات في مجاؿ عمؿ الو ازرة والمتعمقة بمرجعيات ىذا اإلجراء المعياري.

 تكوف وحدة التقييـ وقياس األثر /قسـ توكيد الجودة الجية المسؤولة عف ضماف مشاركة جميع المديريات والوحدات
اإلدارية في الو ازرة ،والمتعامميف وشركاء الو ازرة في عممية تحديد األىداؼ الوطنية التي تساىـ الو ازرة في تحقيقيا
وانسجاميا مع مياـ ومسؤوليات الو ازرة.

 4/1/6تحديد شركاء الوزارة في تحقيق األىداف الوطنية
وذلؾ يتـ وفقاً لما يأتي:

 األىداؼ الوطنية التي تساىـ الو ازرة في تحقيقيا المتفؽ عمييا في البند .3/1/6
 تحميؿ العالقة المتبادلة ما بيف ىذه األىداؼ ومياـ المتعامميف المحتمميف.

 في ىذه المرحمة وبغرض تحديد الشركاء ،يتـ االستفادة مف دليؿ تصنيؼ المتعامميف والخدمات التي تقدميا و ازرة
التخطيط والتعاوف الدولي.

 تكوف وحدة التقييـ وقياس األثر /قسـ ت وكيد الجودة الجية المسؤولة عف التنسيؽ مع جميع المديريات والوحدات
اإلدارية في الو ازرة بغرض اإلعداد والتحضير المقاء المنعقد لمشركاء ،وذلؾ مف أجؿ:
 oاالتفاؽ مع الشركاء عمى األىداؼ الوطنية المشتركة.

 oتحديد طبيعة مساىمتيـ في تحقيؽ األىداؼ الوطنية.

 oتبادؿ وجيات النظر لتحديد أفضؿ الوسائؿ لمتنسيؽ والتعاوف.
 5/1/6تحديد األىداف المؤسسية

بناء عمى ما تـ تنفيذه في البنود  ،1/1/6و ،2/1/6و ،3/1/6و ،4/1/6ومف ثـ
 يتـ تحديد األىداؼ المؤسسية ً
تحديد مؤشرات أداء عامة ترتبط بيا ،وتنبثؽ عف األىداؼ الوطنية ،بيدؼ المساىمة في تحقيؽ األىداؼ الوطنية.
 يتـ بناء مصفوفة لربط األىداؼ المؤسسية باألىداؼ الوطنية وتحديد األوزاف واألىمية النسبية لكؿ منيا مقارنة
باألىداؼ الوطنية.


تتولى وحدة التقييـ وقياس األثر /قسـ توكيد الجودة مسؤولية التنسيؽ مع جميع المديريات والوحدات اإلدارية في

الو ازرة وعبر نيج تشاركي لتحديد األىداؼ المؤسسية.
 6/1/6تحديد أىداف المديريات والوحدات اإلدارية وخطط العمل

 في بداية كؿ عاـ ،تقوـ وحدة التقييـ وقياس األثر /قسـ توكيد الجودة بالتنسيؽ مع جميع مديريات ووحدات
الو ازرة إلعداد خطط عمؿ المديريات والوحدات اإلدارية في الو ازرة ،وذلؾ عمى النحو اآلتي:


تقوـ وحدة التقييـ وقياس األثر /قسـ توكيد الجودة بعرض األىداؼ المؤسسية المتفؽ عمييا في البند 5/1/6

عمى جميع المديريات والوحدات اإلدارية في الو ازرة.

 تقوـ وحدة التقييـ وقياس األثر /قسـ توكيد الجودة بمخاطبة المديريات والوحدات اإلدارية في الو ازرة مف أجؿ
تحديد أىدافيا التشغيمية ومؤشرات األداء المنوي تحقيقيا خالؿ العاـ التي تحقؽ بدورىا األىداؼ المؤسسية ،وذلؾ
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استناداً إلى األىداؼ المؤسسية المتفؽ عمييا في البند  ،5/1/6ومياـ عمؿ تمؾ المديريات والوحدات اإلدارية ،عمى
أف تتصؼ تمؾ األىداؼ بػ (.)SMART Objectives

 تستند عممية إعداد خطط عمؿ المديريات والوحدات اإلدارية إلى النيج التشاركي والنقاشات المستفيضة وعمى
كافة الصعد والمستويات مف أجؿ الوصوؿ إلى فيـ واضح مشترؾ لميدؼ المنشود مف إعداد تمؾ الخطط وىو

تحقيؽ األىداؼ المؤسسية ،األمر الذي يؤدي لممساىمة في تحقيؽ األىداؼ الوطنية.

 يتـ إضافة أىداؼ المديريات والوحدات اإلدارية ومؤشراتيا العامة المتفؽ عمييا إلى المصفوفة المبينة في البند
 5/1/6مع تحديد األىمية واألوزاف النسبية ليذه األىداؼ استناداً إلى األىداؼ المؤسسية.

 تصمـ كؿ مديرية ووحدة إدارية خطة عمؿ استناداً إلى نموذج  EIA-05-f1بحيث يتضمف اآلتي:
 تحديد أىداؼ المديرية /الوحدة اإلدارية.

 أىداؼ المديرية /الوحدة اإلدارية ومؤشر األداء العاـ /الكمي المرتبط بيذه األىداؼ بشكؿ يحدد المستويات
المستيدفة ( ،)Targetsومؤشرات قياس األداء () .)Key Performance Indicators (KPIsنسبة اإلنجاز
لممؤشرات العامة /الكمية (تعبأ في مرحمة المتابعة).

 اآلليات (البرامج ،المشاريع ،النشاطات) بشكؿ يحدد المستويات المستيدفة ( ،)Targetsومؤشرات قياس األداء
() )Key Performance Indicators (KPIsليذه النشاطات.

 مسؤولية تنفيذ النشاطات.

 7/1/6نشر الخطة االستراتيجية لموزارة
ويتـ ذلؾ مف خالؿ اآلتي:



يتـ إعداد وثيقة تتضمف خالصة تنفيذ كؿ مف  ،1/1/6و ،2/1/6و ،3/1/6و ،4/1/6و 5/1/6لتمثؿ الخطة

االستراتيجية لمو ازرة وتغطي الثالثة أعواـ القادمة ،كـ وتتضمف اآلتي:
 األىداؼ الوطنية ،واألىداؼ المؤسسية ومؤشراتيا العامة.

 مصفوفة تتضمف وتربط كالً مف :األىمية النسبية لألىداؼ الوطنية بالنسبة لألىداؼ المؤسسية المتفؽ عمييا في
 ،5/1/6واألىمية النسبية لألىداؼ المؤسسية بالنسبة ألىداؼ المديريات والوحدات اإلدارية األىداؼ العامة
لممديريات والوحدات اإلدارية ومؤشراتيا العامة.

 تتولى وحدة الت قييـ وقياس األثر /قسـ توكيد الجودة بنشر مضاميف الخطة االستراتيجية عبر أدوات نشر المعرفة
المتاحة لغايات التوعية ونشر المعرفة ،وذلؾ لمديريات ووحدات الو ازرة ،والمتعامميف وشركاء الو ازرة.
 2/6متابعة وتقييم مستوى تطبيق وانجاز الخطة االستراتيجية
ويتـ ذلؾ عمى النحو اآلتي:

 1/2/6يتـ ربط نسب اإلنجاز المتحقؽ في مؤشرات أداء خطط عمؿ المديريات والوحدات في  1/2/6بالمتحقؽ مف
مؤشرات األداء العامة لألىداؼ المؤسسية لموقوؼ عمى مستوى اإلنجاز المتحقؽ في األىداؼ المؤسسية.

 2/2/6يتـ إصدار تقرير نصؼ سنوي يتضمف نتائج  1/2/6بحيث يعكس المدى المتحقؽ مف األىداؼ المؤسسية،
واإلنجاز الفعمي لمخطة االستراتيجية (لكؿ ربعيف في السنة).
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 3/2/6التزاـ اإلدارة العميا باتخاذ الق اررات واإلجراءات في ضوء تقرير المتابعة النصؼ السنوي المعد في 3./2/6
 4/2/6يتـ عرض خالصة التقرير النصؼ السنوي حوؿ متابعة أداء الخطة االستراتيجية لمو ازرة ،ويدرج ضمف
جدوؿ أعماؿ االجتماعات اإلدارية الدورية برئاسة عطوفة األميف العاـ ،لغايات النشر وتشاركية المعرفة ،حيث
تطرح القضايا اإلدارية وحموليا دوف ذكر الشخوص االعتبارية والطبيعية ذات العالقة.

 5/2/6يتـ نشر التقرير النصؼ السنوي المتعمؽ بأداء الخطة االستراتيجية عبر أدوات المعرفة المتاحة.
 6/2/6يتـ النظر في نتائج مسح متمقي الخدمة ،ومسح الرضا الوظيفي ،ومسح رضا المتعامميف مع الو ازرة في
متابعة في أداء خطط الو ازرة ،واإلنجاز المتحقؽ بيذا الخصوص.
 3/6متابعة وتقييم مستوى تطبيق وانجاز خطط عمل المديريات والوحدات اإلدارية

وتقوـ الو ازرة بما يمي لمتابعة وتقييـ مستوى تطبيؽ وانجاز خطط العمؿ السنوية لممديريات والوحدات:

 1/3/6تقوـ وحدة التقييـ وقياس األثر /قسـ توكيد الجودة بمخاطبة المديريات والوحدات اإلدارية بشكؿ ربع سنوي
لغايات الوقوؼ عمى مستوى اإلنجاز الفعمي واألداء المتحقؽ في خطط عمميا.
 2/3/6يتولى قسـ توكيد الجودة مراجعة المنجز في  2/3/6ومقارنتيا مع المخطط لو لموقوؼ عمى مستوى اإلنجاز
المتحقؽ ،ليصار إلى مخاطبة المعنييف في المديريات والوحدات اإلدارية لمتوصؿ واقتراح إجراءات تصحيحية

وعالجية ،لمعالجة نسب اإلنجاز المنخفضة (إف وجدت).

 3/3/6التزاـ اإلدارة العميا باتخاذ الق اررات واإلجراءات في ضوء تقرير المتابعة الربعي المعد مف قبؿ قسـ توكيد
الجودة.

 4/3/6يتـ عرض خالصة التقرير الربعي حوؿ أداء خطط عمؿ المديريات والوحدات اإلدارية ،ويدرج ضمف جدوؿ
أعماؿ االجتماعات اإلدارية الدورية برئاسة األميف العاـ لغايات مناقشتيا ونشر النتائج.

 /7الوثائق المتعمقة

 1/7منيجية القيـ الجوىرية في الو ازرة.
 2/7مصفوفة ربط األىداؼ المؤسسية واألوزاف النسبية مقارنة باألىداؼ الوطنية.
 2/7محاضر اجتماعات مراجعة ومتابعة الخطة االستراتيجية.

 3/7التقارير النصؼ سنوية المعدة لمتابعة الخطة االستراتيجية.
 4/7تقارير مراجعة الخطة االستراتيجية السنوية.

 5/7دليؿ تصنيؼ العامميف والمتعامميف والخدمات التي تقدميا و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي.
 6/7نموذج خطط العمؿ السنوية المديريات والوحدات اإلدارية ).(EIA-05-f1
 7/7نموذج اإلنجاز الفعمي في خطط عمؿ المديريات والوحدات اإلدارية (.)EIA-05-f2
 8/7ممحؽ أ :المخطط التمثيمي لإلجراء.

 9/7ممحؽ ب :المخطط التمثيمي إلجراء المتابعة.
 10/7تقارير نتائج مسح رضا كؿ مف العامميف ،ومتمقي الخدمة ،والمتعامميف مع الو ازرة.
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آلية إعداد الخطة االستراتيجية
انطالقاً مف توجيات و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي في استدامة التطوير والتحسيف في خططيا واجراءاتيا وفقاً لمنيج التشاركي مف
الص ُعد ،وتأسيساُ عمى ذلؾ تقوـ الو ازرة حالياً بإعداد الخطة االستراتيجية لعاـ 2016-2014
كافة المستويات اإلدارية وعمى كافة ُ

عبر مراحؿ محدد ة بالزمف والمخرجات المتوقعة لكؿ مرحمة ،ومف خالؿ فرؽ فنية محددة المسؤوليات واألدوار والمياـ ،إذ يتناوؿ كؿ
فريؽ محور محدد يناقش معطيات كؿ مرحمة مف مراحؿ العمؿ وبحسب الخطوات التالية:

 .1مراجعة الخطط االستراتيجية :عممية المراجعة لمخطة االستراتيجية بكافة بنودىا لمتأكد من انعكاس جميع المتغيرات والمستجدات
بناء عميو ،وتشمل ما يمي:
عمييا ،واستمرارية تمبيتيا لممتطمبات واعداد الخطة االستراتيجية ً

 مراجعة الخطة االستراتيجية السابقة  :والتي تتضمف عممية مراجعة لمخطة االستراتيجية ( )2013-2011بكافة بنودىا لمتأكد مف
استم اررية االلويات عمى الصعيد الوطني والمؤسسي في مجاالت التنمية والتخطيط والتعاوف الدولي ،نقاط الضعؼ والقوة فييا ،مدى
مالئمة الرؤية والرسالة والقيـ الجوىرية لمو ازرة ،متغيرات البيئة الداخمية والخارجية التي تؤثر عمى عمميات الو ازرة بشكؿ مباشر او
غير مباشر ،باإلضافة ال ى مراجعة عامة لمؤشرات قياس االداء عمى مستوى االىداؼ واالنشطة والوقوؼ عمى مدى تحقيقيا او
اسباب عدـ تحققيا او تراجعيا (اف وجدت).
 مراجعة تقرير جائزة الممك عبداهلل الثاني لتميز االداء الحكومي والشفافية :والتي تتضمف الوقوؼ عمى نقاط القوة والضعؼ
وفرص التحسيف والتطوير الواردة في التقرير ،لمنيوض بأداء الو ازرة بما يتماشى مع معايير الجائزة.
.2

تحميل بيئة عمل الوزارة (الداخمية والخارجية) :يتم في ىذه المرحمة دراسة تاريخ الوزارة ،ومياميا ،وىيكميا التنظيمي،

والقوانين واألنظمة ذات العالقة ،باإلضافة إلى إجراء مسح وتحميل لبيئة عمل الوزارة داخمياً وخارجياً(:)SWOT Analysis

البيئة الداخمية  :مف خالؿ تحديد نقاط القوة والضعؼ والفرص والتيديدات المتعمقة بالبيئة الداخمية لمو ازرة.
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البيئة الخارجية :مف خالؿ تحديد الفرص والتحديات واجراء ( )PESTL Analysisلتحميؿ المتغيرات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والقانونية التي تؤثر في عمؿ الو ازرة.

.3
.4

تحديد رؤية ورسالة والقيم الجوىرية لموزارة واقرارىا من قبل المجنة التوجييية العميا.

تحديد االىداف الوطنية التي تساىم الوزارة في تحقيقيا واالىداف االستراتيجية (المؤسسية) لموزارة وضمان توافق

االىداف المؤسسية مع االىداف الوطنية.

 .5الخروج بالخيارات االستراتيجية بناء عمى التحميل الرباعي لمبيئة الداخمية والخارجية ( .)SWOT ANALYSIS
.6

صياغة االىداف المؤسسية لموزارة بناء عمى الخيارات االستراتيجية ،ووضع مؤشرات قياس اداء لتمك االىداف

وتحديد المديريات /الوحدات التي تساىم بتحقيق تمك االىداف.

خطوات العمل إلعداد الخطة االستراتيجية :
.1تشكيل فريق وضع الخطة االستراتيجية .

 .2مراجعة الخطة االستراتيجية السابقة
 .3تحميل البيئة الداخمية والخارجية.

 .4صياغة الرؤية والرسالة والقيم الجوىرية لموزارة
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 .5تحديد األىداف الوطنية التي تساىم الوزارة في تحقيقيا
 .6صياغة األىداف االستراتيجية (المؤسسية) لموزارة

 .7إقرار ونشر الخطة االستراتيجية

الجدول الزمني إلعداد الخطة االستراتيجية :
الرقم

األنشطة واإلجراءات

0

تشكيل فريق اعداد الخطة االستراتيجية

2

مراجعة الخطة االستراتيجية السابقة

3

تحميل البيئية الداخمية والخارجية

4

وضع الرؤية والرسالة والقيم الجوىرية

ايلول
0

تحديد األىداف الوطنية التي تساىم الوزارة

5

في تحقيقيا

صياغة األىداف االستراتيجية (المؤسسية)

6

لموزارة

8

اطالع الشركاء عمى الخطة االستراتيجية

9

اقرار ونشر الخطة أالستراتيجية
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