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فريق التخطيط االستراتيجي

إصذار 1

التاريخ 2112/2/11:

يٍ أقىال طاحة اجلالنح ادلهك عثداهلل انثاًَ تٍ احلسني ادلعظى:
"وحنٍ عاسيىٌ عهى ادلضً قديا يف رفع سىٌح اقتظادَا ،يٍ خالل سٍاساخ اقتظادٌح
وتزايج هتدف إىل حتقٍق اننًى ادلستداو ،ومبا خيدو يظاحلنا أوال وآخزا ،وتزسٍخ ادلشاركح يٍ خالل
قاَىٌ اناليزكشٌح ،ووضع اخلطط انضزورٌح نتطىٌز انقضاء وتعشٌش سٍادج انقاَىٌ ،تاإلضافح إىل انعًم
عهى تطىٌز يىاردَا انثشزٌح نتىاكة يتطهثاخ انعظز ومتكٍّ شثاتنا يٍ حتقٍق طًىحاهتى"
خطاب العرش السامي يف افتتاح الدورة العادية األوىل جمللس األمة الثامن عشر

" إٌ اننهىع تاالقتظاد هى يف قًح أونىٌاتنا انىطنٍح .وعهٍه ،فًٍ انضزوري االستًزار يف تزايج
انتظحٍح وانتحدٌث االقتظادي ،وحتقٍق أهدافها ادلنشىدج ،وانعًم إلجناس وتطىٌز تشزٌعاخ وسٍاساخ
وإجزاءاخ حمددج ويدروسح تعشس تنافسٍح االقتظاد انىطين ،وجتذب االستثًاراخ ،وتٍسز جناحها ،وحتد
يٍ انثريوقزاطٍح ادلعٍقح ذلا ،نتىنٍد فزص انعًم وانتشغٍم ،ونهًحافظح عهى االستقزار ادلايل
واننقدي ،وتقهض عجش ادلىاسَح وَسثح اندٌٍ نهناتج احملهً اإلمجايل نزفع يعدالخ اننًى وحتقٍق
انتنًٍح ادلستدايح"
كتاب التكليف السامي حلكومة د .هاني امللقي ،يف أيلول 6102
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إصذار 1

التاريخ 2112/2/11:

مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
أنشئت و ازرة التخطيط في عاـ  4<;7خمفاً لممجمس القومي لمتخطيط ،وتعمل بموجب قانوف التخطيط رقـ (;)9
لسنة  4<:4مرفق ( ،)1وقد تـ إعادة تسمية الو ازرة لتصبح و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي بتاريخ
 5116/41/58لتعمل بمضاميف نفس القانوف والمياـ والواجبات.
وتسعى و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي نحو تعزيز ثقافة التميز ،والحاكمية الرشيدة ،واستدامة التطوير والتحسيف

وفق الممارسات الفضمى ،وتفعيل 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 بشكل ينسجـ مع األولويات الوطنية ويحقق األىداؼ الوطنية لينعكس عمى األداء المتميز،
ونوعية الخدمة المقدمة وقد تترجـ ذلؾ بحصوؿ الو ازرة عمى المركز األوؿ لجائزة الممؾ عبدهللا الثاني لتميز

األداء الحكومي والشفافية ألكثر مف مرة ،األمر الذي عكس تميزىا وريادتيا في تبني اإلجراءات واألنظمة التي
ترسخ منظومة العمل الجماعي التشاركي.
ومف ىنا ،فقد قامت الو ازرة بإعداد الخطة االستراتيجية لمو ازرة لألعواـ  ،514<-514:وفقاً إلجراء العمل
المعياري "إعداد ونشر ومراجعة ومتابعة الخطة االستراتيجية" مرفق( ،)2باعتماد النيج التشاركي وبمساىمة

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

السابقة  ،5149-5147والوثائق ذات العالقة مف خالؿ فريق فني مشكل مف الو ازرة ،وصياغة الرؤية والرسالة
والقيـ الجوىرية لمو ازرة ،ومف ثـ صياغة األىداؼ االستراتيجية بمؤشرات أداء قابمة لمقياس تسعى الو ازرة مف
خالليا إلى المساىمة في تحقيق األىداؼ الوطنية ،وقد استندت األىداؼ االستراتيجية إلى خيارات استراتيجية
منبثقة عف تحميل متكامل لمبيئة الداخمية والخارجية بتحديد عناصر القوة والضعف المتعمقة بثمانية محددات تحكـ

البيئة الداخمية وكذلؾ تحديد الفرص والتحديات التي تواجو الو ازرة وتتعمق بمحددات ثمانية أيضاً .وتجدر اإلشارة
إلى الدور الداعـ الذي قدمتو اإلدارة العميا الممثمة بالمجنة التوجييية عبر مراحل العمل كافة ،تمييداً إلق اررىا
ونشرىا وتعميميا رسمياً ،آخذيف بعيف االعتبار مشاركة ىذه الخطة مع شركاء الو ازرة وذوي العالقة

( ،)Stakeholdersوفي إطار المتابعة والتقييـ سيتـ مراجعة وتقييـ الخطة االستراتيجية بشكل سنوي لموقوؼ
عمى اإلنجاز المتحقق.

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

مف أىميا:

 إعداد ثالث خطط تنموية ،أوليا خطة التنمية الثالثية  ،4<:8-4<:6تمتيا خطتاف خماسيتاف ىما "خطة
التنمية الخمسية  "4<;1-4<:9و"خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية ."4<;8 -4<;4

 إعداد مجموعة مف الخطط التنموية والبرامج التنفيذية مثل الخطة االقتصادية واالجتماعية 4<<:-4<<6
وذلؾ بعد إنشاء و ازرة التخطيط في العاـ  4<;7ولغاية <.511
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إصذار 1

التاريخ 2112/2/11:

 وفي عاـ  5114جاء 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.

 كما جاءت خطػة التنمية االقتصادية واالجتماعيػة لمسنوات الثالث  5119-5117بيدؼ اعتماد سياسات
واجراءات اقتصادية مف شأنيا المساىمة في تحقيق نقمة نوعية في أداء االقتصاد الوطني ،واحداث تغيير

ممموس في نوعية ومستوى معيشة المواطف

 اعداد البرنامج التنفيذي  ،511<-511:والبرنامج التنفيذي التنموي  5146-5144استنادا الى مبادرة
"كمنا األردف" واألجندة الوطنية التي حددت األولويات الوطنية لألردف لمعشر سنوات القادمة -5119

.5148

 اعداد خطة عمل الحكومة  ،5149-5146والبرامج التنموية لممحافظات  5149-5146استنادًا الى

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

القرار.

 في عاـ  ،5148قامت و ازرة التخطيط والتعاوف الدوي بعقد وادارة اجتماعات المجاف الفنية القطاعية السبع
عشرة والتي تـ تشكيميا لقيادة عممية تطوير "وثيقة األردف  ."5158وبيدؼ وضع مخرجات الوثيقة
موضع التنفيذ ،فقد تـ التوافق عمى إعداد برامج تنفيذية متوسطة األمد ،ليغطي أوليا األعواـ -5149

< ،514وقد جاء البرنامج شامالً ومتكامالً ليغطي كافة جوانب قطاعات التنمية االقتصادية واالجتماعية
مع األخذ بعيف االعتبار الترابط والتكامل فيما بينيا ،حيث قامت فرؽ العمل بتشخيص الواقع الحالي،
وتحديد التحديات وبالتالي صياغة األىداؼ القطاعية واألىداؼ الفرعية المحددة لألعواـ ،514<-5149

وربط تمؾ األىداؼ بمبادرات "وثيقة األردف ."5158

الميام والواجبات

تندرج المياـ والواجبات الرئيسية لو ازرة التخطيط والتعاوف الدولي ضمف محوريف رئيسييف:

محور التخطيط والمتابعة:

انطالقاً مف الدور المحوري لو ازرة التخطيط والتعاوف 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 لتمثل خطط وبرامج لعمل الحكومة  ،ويتـ 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 مختمف مناطق

المممكة ،وتوجيو برامجيا لتمبية احتياجات وأولويات التنمية في المحافظات ،باالستناد إلى الميزات النسبية
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والتنافسية والفرص االستثمارية لكل محافظة ،وبما يضمف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع
ومتابعة القرار التنموي ،وتمكيف المواطنيف والييئات والفعاليات المحمية مف تحديد احتياجاتيـ وترتيب

أولوياتيـ لمنيوض بمجتمعاتيـ المحمية ،والعمل بشكل متوازي لتعزيز القدرة اإلنتاجية لممحافظات وذلؾ
بالتنسيق مع كافة الجيات المعنية ،وتطوير االقتصاديات المحمية وتعزيز إنتاجيتيا ،باإلضافة إلى تطوير

قطاع التمويل الميكروي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

المتابعة والتقييم :تعمل و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي عمى تسميط الضوء عمى مكامف القوة والضعف

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
بضماف فاعمية متابعة وتقييـ الخطط والبرامج والمشاريع التنموية ،واإلشراؼ عمى عممية تطبيقيا والعمل

عمى تحديثيا باستمرار وتحديد ا إلجراءات واآلليات التي سيتـ استخداميا في عممية متابعة الخطط
والبرامج والمشاريع التنموية بالتنسيق مع الو ازرات والمؤسسات الحكومية.
وضمن ىذا المحور تندرج الميام والواجبات التالية:

 .4المشاركة في رسـ السياسة العامة لمتنمية االقتصادية واالجتماعية ووضع الخطط والبرامج الالزمة
لتنفيذىا.

 .5التعاوف والتنسيق مع دائرة اإلحصاءات العامة في تحديد أنواع المعمومات اإلحصائية االقتصادية
واالجتماعية والسكانية وغيرىا مما تحتاج إليو الدولة في خطط التنمية وبرامجيا المختمفة.

 .6متابعة تحقيق األىداؼ والبرامج التنموية الوطنية وأولوياتيا مف خالؿ تنمية القطاعات المختمفة.
 .7وضع 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.

 .8المشاركة في تحسيف مستوى معيشة المواطف ومحاربة الفقر والبطالة وحماية الطبقة الوسطى مف خالؿ:
 تعزيز مفيوـ التنمية المحمية ودعـ أنشطتيا وبرامجيا وبما يضمف تحقيق التوازف التنموي بيف
محافظات المممكة.
 تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني لمقياـ بمياميا تجاه المجتمع المحمي والمشاركة الفاعمة في عممية
التنمية الشاممة.

 تحسيف السياسات التنموية وتصميـ إطار عممي وعممي شامل ومتكامل لدراسة الواقع التنموي في
المحافظات والعمل عمى تحميل مخرجاتو ليساىـ في تمبية األولويات التنموية التي تحددىا المجتمعات
المحمية ،ومواءمتيا مع الميزات النسبية والتنافسية والقطاعات الرائدة المولدة لفرص العمل.
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 .1محور التعاون الدولي:
تسعى الو ازرة إلى توفير التمويل الالزـ مف منح وقروض ميسرة ومساعدات فنية لتنفيذ البرامج والمشاريع
التنموية ذات االولوية وفقاً لمخطط والبرامج التنموية لمحكومة االردنية وبالتنسيق مع كافة الو ازرات
والمؤسسات الحكومية ب اإلضافة الى البحث المستمر إليجاد مصادر ونوافذ تمويمية جديدة ،باعتبارىا
حمقة وصل بيف مجتمع المانحيف (الجيات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية) والو ازرات والمؤسسات

الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ،كما تسعى الو ازرة الى تنسيق عممية توزيع التمويل المتاح عمى

الب ارمج والمشاريع التنموية المختمفة جغرافياً وقطاعياً وذلؾ بالتعاوف مع الجيات المانحة ومؤسسات
التمويل الدولية ،كما تقوـ الو ازرة بالعمل 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 ممف

الديف العاـ ودراسة طمبات االقتراض الخارجي ،وتوفير المساعدات لدعـ المشاريع التنموية في قانوف
الموازنة العامة.
وضمن ىذا المحور تندرج الميام والواجبات التالية:

 .4وضع السياسات واإلجراءات الكفيمة بتعزيز وتطوير العالقات مع الجيات المانحة ومؤسسات التمويل
الدولية بالتنسيق مع الو ازرات والجيات المعنية ،والتأكيد عمى دور الو ازرة المحوري في ىذا الخصوص.

 .5توفير وتنسيق وادارة التمويل الالزـ لممشاريع التنموية مف مختمف المصادر التمويمية مف خالؿ القروض
الميسرة والمنح والمساعدات الفنية ،وتطوير آليات تنسيق المساعدات وادارة عمميات التمويل المقدمة

لمبرامج والمشاريع التنموية المختمفة وبما يتالءـ مع االولويات الوطنية واستراتيجيات الجيات المانحة .

 .6اتخاذ االجراءات الالزمة لالستفادة مف المبادرات والبرامج التي تطمقيا الجيات المانحة ومؤسسات التمويل
الدولية.

 .7التعاوف مع و ازرة المالية في مختمف مراحل إدارة الديف العاـ.
 .8العمل كحمقة وصل بيف الجيات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية والو ازرات والمؤسسات الحكومية.

وتتميز الوزارة بتعدد وتنوع شركائيا في العمل محميا ودوليا وىم:
 .4رئاسة الوزراء والو ازرات والمؤسسات الحكومية.

 .5مجتمع المانحيف ومؤسسات التمويل الدولية واالقميمية ومنظمات األمـ المتحدة.
 .6مؤسسات المجتمع المدني.
ولضماف تحقيق المياـ والواجبات أعاله ،فإنو يتـ وضع خطط عمل تشغيمية سنوية لمديريات ووحدات

الو ازرة ،تتضمف أىدافاً تشغيمية ترتبط باألىداؼ االستراتيجية وتقاس باستخداـ مؤشرات قياس أداء بشكل
نصف سنوي.
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بطاقات األداء المتوازن Balanced Scorecards

مفيوم بطاقة األداء المتوازن

تعتبر بطاقة األداء المتوازف  Balanced Scorecardأحد األسػاليب والتقنيػات اإلداريػة الحديثػة التػي سػاىمت فػي

نظاما إداريا لتقييـ أنشطة وأداء المنشأة وفق رؤيتيا واستراتيجيتيا ،يوازف ىػذا النظػاـ
ضبط أداء المنشآت .وىي تعد
ً
مػػا بػػيف الجوانػػب الماليػػة ورضػػا العمػػالء ،وفاعميػػة العمميػػات الداخميػػة ،وجوانػػب الػػتعمـ والتطػػوير واإلبػػداع فػػي المنشػػأة
سواء كانت ربحية أو غير ربحية ،خدمية أو صناعية ،حكومية أو غير حكومية ،صغيرة أو كبيرة.

وقد طور ىذا النموذج كل مف روبرت كابالف وديفيػد نورتػوف  Norton & Kaplanمػف جامعػة ىارفػارد ،فػي مقالػة
نشػرتيا مجمػػة ىارفػػارد بيػزنس رفيػػو Harvard Business Reviewعػػاـ  ،4<<5ثػػـ نشػراىا فػػي كتػػاب ،وقػػد تػػـ
تطويرى ػػا م ػػف قب ػػل ك ػػابالف وزميم ػػو وم ػػف قب ػػل ب ػػاحثيف آخػ ػريف خ ػػالؿ الس ػػنوات الماض ػػية ،وم ػػا ازل ػػت تتط ػػور بتط ػػور
استخداماتيا.

انتشر استخداـ بطاقة األداء المتوازف  BSCفي عديد مف الشركات والمؤسسات وىي في صورتيا األصػمية ػ تتكػوف
مف أربع بطاقات منفصمة .كل بطاقة تحوي أىدافاً لمجاؿ واحد ،بحيث تحقق البطاقات األربع التوازف بػيف األىػداؼ
القصػػيرة والطويمػػة األجػػل وكػػذلؾ بػػيف األىػػداؼ الماديػػة واألىػػداؼ الخاصػػة بتطػػوير العمػػل .ىػػذه البطاقػػات األربػػع

تغطي المجاالت اآلتية:

 -4الجوانب المالية Financial
 -5المتعامميف Customers
 -6العمميات الداخمية Internal Business Process
 -7التعمـ والنمو (اإلبداع) Learning & Growth

عالقة بطاقة األىداف المتوازنة باستراتيجية المؤسسة
عند استخداـ بطاقة األداء المتوازف فإف األىداؼ التي يتـ وضعيا في كل بطاقة تكوف نابعة مف استراتيجية
الشركة أو المؤسسة ،فالشركة التي تحاوؿ أف تنافس عف طريق تقميل التكمفة ستيتـ بمؤشرات تكمفة المنتج وكفاءة

التصنيع وقمة الفاقد وتقميل تكمفة المواد الخاـ .أما الشركة التي تحاوؿ أف تكوف سبَّاقة بالمنتجات أو الخدمات

الجديدة ،فسيكوف تركيزىا عمى القدرة عمى تقديـ منتجات بسرعة والقدرة عمى تييئة مناخ أو بيئة إبداعية داخل
الشركة .كذلؾ فإف الشركة التي تخطط لمتوسع إقميميا أو عالميا ستيتـ بقياس القدرة عمى اكتشاؼ والدخوؿ إلى

أسواؽ جديدة والقدرة عمى تمبية احتياجات عمالء جدد في مدف أو دوؿ جديدة .وبيذه الطريقة تصبح بطاقة األداء

المتوازف وسيمة لتحقيق استراتيجية الشركة.
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أىداف بطاقة األداء المتوازن
تيدؼ إلى تييئة إطار عمل لترجمة الرؤية والرسالة إلى مفاىيـ تنفيذية يمكف ربطيا واتصاليا بالخطط
االستراتيجية ،مع توضيح خط ومسار الرؤية والرسالة لجميع العامميف في الشركة ليدعموا تنفيذىا ،كل فيما

يخصو.

أىم مزايا بطاقة األداء المتوازن
-

تعد أداة اتصاؿ لجعل االستراتيجية واضحة لجميع العامميف في الشركة وليست غاية دورية لقياس نظاـ
األداء.

-

كما تعد بطاقة األداء المتوازف نظاـ إدارة لألداء عمى مستوى المنظمة ،وأشمل مف مراقبة قياس أداء الفرد
لوحده وانتاجيتو.

-

مشروعا ينتيي خالؿ فترة زمنية محددة.
رحمة عمل مستمرة وليست
ً

-

مرنة مع التغيير داخل وخارج المنظمة.

-

ضماف توافق األداء الفردي مع األداء الجماعي والمؤسسي لألقساـ والقطاعات.

-

ربط األىداؼ مع بعضيا لتحقيق الرؤية والرسالة.

-

نظاـ لزيادة كفاءة المتابعة.

-

تحقيق مراجعة األداء الدورية والتعمـ لتحسيف االستراتيجية.

-

إدخاؿ االستدامة في العمميات التشغيمية لممنظمة.

كما يمكن تمخيص أىم فوائدىا بالتالي:
-

تمد اإلدارة بصورة شاممة عف عمميات المشروع.

-

تمكف المنظمة مف إدارة متطمبات األطراؼ ذات العالقة.

-

تسيل وتحسف طريقة تدفق المعمومات ،وتوصيل وفيـ أىداؼ العمل لكل مستويات المنظمة.

-

تحسف النظـ التقميدية لمرقابة والمحاسبة بإدخاؿ الحقائق غير المالية واألكثر نوعية.

-

تساعد عمى تطبيق اإلدارة الفعالة لمموارد البشرية مف خالؿ تحفيز الموظفيف عمى أساس األداء.

-

تساعد عمى تكويف مقاييس األداء الحاكمة المتفقة مع االستراتيجية عمى كل مستويات المنظمة.

8

األىداف الوطنية التي تساىم الوزارة في تحقيقيا
تساىـ الو ازرة مف خالؿ أدائيا لمياميا في تحقيق األىداؼ الوطنية الثمانية وكما وردت في وثيقة األردن
 2225وىي:
.1

تحقيق معدالت نمو مستدام لضمان مستوى معيشة جيد لجميع المواطنين

.2

خمق بيئة استثمارية جاذبة قادرة عمى جذب رؤوس األموال األجنبية وتشجيع االستثمارات المحمية

.3

الحفاظ عمى االستقرار المالي والنقدي وضبط عجز الموازنة وبناء نظام مالي كفؤ وقميل المخاطر

.4

خفض مستويات الفقر والبطالة وبناء نظام حماية اجتماعية فعال

.5
.6
.7
.8

تحسين مستوى الخدمات المقدمة لممواطنين والعدالة في توزيعيا
بناء جيل قادر عمى اإلبداع واالبتكار ذو إنتاجية مرتفعة

تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات في ضوء تطبيق نيج الالمركزية
رفع كفاءة النظام القضائي وتعزيز استقالليتو ونزاىتو

رؤيـتنــــــــــا
" نحو تنمية شاممة مستدامة"

رسالتنــــــــا
"المساىمة في تنمية المجتمع األردني وتطويره في ضوء حاجاتو القائمة والمتوقعة لتحسين مستوى معيشة
المواطن ،من خالل التخطيط التشاركي عمى المستويين الوطني والمحمي ،وتنسيق وتوفير المساعدات في إطار

متكامل بالتعاون مع الشركاء".

قيمنــــــــــا
 .4روح الفريق.
 .5التحسيف المستمر.
 .6االلتزاـ واالنتماء.
 .7الشفافية.

 .8المبادرة واالبداع.

 .9التعاوف والتنسيق والتكامل مع الشركاء.
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تحميل البيئة الداخمية والخارجية
تـ التوصل إلى توجيات الو ازرة ومف ثـ أىدافيا االستراتيجية مف خالؿ عمل تحميل شامل لبيئة الو ازرة داخمياً

وخارجياً ،فعمى الصعيد الداخمي ،قاـ الفريق الفني إلعداد الخطة االستراتيجية بتحديد عناصر القوة والضعف

المتعمقة بثمانية محددات تحكـ البيئة الداخمية لمو ازرة وىي:
 .4الميارات Skills
 .5الموظفوف Staff

 .6الييكل التنظيمي Structure
 .7االستراتيجية Strategy

 .8القيـ Shared Values
 .9نمط القيادة Style

 .:األنظمة Systems
; .المصادر Sources
أما عمى صعيد البيئة الخارجية المحيطة ،فقد تـ تحميل الفرص والتحديات التي تواجو الو ازرة وتتعمق بمحددات
ثمانية أيض ًا وىي:
 .4الخدمات Services

 .5متمقو الخدمة Customers
 .6الموردوف Suppliers

 .7المنافسوف Competitors
 .8المتغيرات السياسية Political Situation
 .9المتغيرات االقتصادية Economic Situation
 .:المتغيرات االجتماعية Social Situation

; .المتغيرات التكنولوجية Technological Situation
ومف الجدير بالذكر أف التحميل قد تـ مع أخذ محاور بطاقات األداء المتوازف بعيف االعتبار ومف منظور
مختمف لكل محور .ويشمل الجدوؿ التالي عناصر التحميل لكل مف المحددات الستة عشر سابقة الذكر مقسمة

وفق المحاور األربعة ومصنفة إلى نقاط قوة وضعف ،أو فرص وتحديات.

مرفق ( :)6التحميل االستراتيجي
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التوجيات االستراتيجية



زيادة حجم المساعدات

توفير مصادر تمويمية جديدة



تعزيز العالقة مع المتعاممين



كفاءة إدارة المصادر التمويمية وفقا لألولويات التنموية



كفاءة اإلدارة المالية



تعزيز االتصال الداخمي والخارجي



تفعيل إجراءات العمل/الميام المرتبطة بالمديريات




ضمان التطبيق وااللتزام باألنظمة واألسس والتعميمات

تطبيق أفضل الممارسات المتبعة في إدارة العمميات



دعم ثقافة التعمم واإلبداع واالبتكار



إدارة الموارد البشرية وفقا ألفضل الممارسات





االستغالل األمثل لمموارد التكنولوجية

تعزيز ودعم إدارة المعرفة

توفير بيئة جاذبة لمكفاءات

األىداف االستراتيجية
ف
بناء عمى تحميل البيئة
تـ تحديد األىداؼ االستراتيجية لو ازرة التخطيط والتعاو الدولي لألعواـ ً 514<-514:
الداخمية والخارجية السابق ومف ثـ الخروج بالتوجيات االستراتيجية لمو ازرة ،حيث حددت نقاط القوة والضعف
والفرص والتحديات ،وتمت مراجعتيا مع المجنة التوجييية إلعداد الخطة االستراتيجية وموظفي الو ازرة ،وفقاً
إلجراء العمل المعياري " إعداد ونشر ومراجعة ومتابعة الخطة االستراتيجية" ،مرفق ( .)5ونتج عف ىذا التحميل
أىداؼ مؤسسية استراتيجية لمو ازرة ،تقاس بواسطة مؤشرات قياس أداء محددة ،ويبيف الشكل التالي خريطة الو ازرة
االستراتيجية والتي تبيف أىدافيا المرتبطة بكل محور مف محاور بطاقات األداء المتوازف.
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ارتباط األىداف االستراتيجية باألىداف الوطنية
األىداف االستراتيجية

األىداف الوطنية

تحقيق معدالت نمو

مستدام لضمان مستوى
معيشة جيد لجميع

محور المتعاممين

المواطنين

خمق بيئة استثمارية

جاذبة قادرة عمى جذب

الحفاظ عمى االستقرار

المالي والنقدي وضبط

خفض مستويات الفقر

نظام مالي كفؤ وقميل

حماية اجتماعية فعال

رؤوس األموال األجنبية

عجز الموازنة وبناء

المحمية

المخاطر

وتشجيع االستثمارات

إدامة المساعدات المالية والفنية
إدارة التمويل الخارجي بكفاءة وفقا لألولويات التنموية
بناء وتعزيز العالقات مع المتعاممين
المساىمة في تحسين الظروف المعيشية واالقتصادية لممواطنين

محور العمميات الداخمية

تطوير السياسات والبيئة االقتصادية لممساىمة في تحقيق النمو

الشامل والمستدام

التنسيق والتكامل بين البرامج والمشاريع والمبادرات المختمفة في

اطار التخطيط التنموي الشامل عمى المستويين الوطني والمحمي
ترسيخ مبادئ الحاكمية الرشيدة
تعزيز االتصال الداخمي والخارجي

المحور المالي

رفع كفاءة الخدمات المساندة
االستغالل األمثل لمموارد المالية المتاحة
تعزيز الشفافية المالية

محور التعمم والنمو

دعم ثقافة التعمم واإلبداع واالبتكار
تعزيز ودعم إدارة المعرفة
تطوير الموارد البشرية
تبني الممارسات الفضمى في اإلدارة
توفير بيئة عمل جاذبة لمكفاءات
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والبطالة وبناء نظام

تحسين مستوى

الخدمات المقدمة

لممواطنين والعدالة في
توزيعيا

بناء جيل قادر عمى
اإلبداع واالبتكار ذو
إنتاجية مرتفعة

تحقيق التوازن التنموي
بين المحافظات في
ضوء تطبيق نيج
الالمركزية

رفع كفاءة النظام
القضائي وتعزيز

استقالليتو ونزاىتو

األىداف االستراتيجية ومؤشراتيا والمديريات المساىمة فييا
المحور

األىداف االستراتيجية

المؤشرات

المستيدفات 2217

المديريات المعنية

 1.1إدامة المساعدات المالية

حجـ المنح الممتزـ بيا مف قبل الجيات المانحة

; 5.مميار دوالر

مديرية التعاوف الدولي ،وحدة تنسيق

والفنية

نسبة الزيادة في حجـ المساعدات الفنية

%41

المساعدات اإلنسانية

نسبة انسجاـ المشاريع التي يتـ اختيارىا لمتمويل مع

%411

 1.2إدارة التمويل الخارجي

األولويات الوطنية

التنموية

نسبة تغطية طمبات التمويل المقدمة لمو ازرة

%81

نسبة رضا المتعامميف

%<1

نسبة رضا المورديف

%;:

عدد المشاريع اإلنتاجية الممولة مف الو ازرة

971

بكفاءة وفقا لألولويات
المتعاممين

 1.3بناء وتعزيز العالقات مع
المتعاممين

 1.4المساىمة في تحسين

الظروف المعيشية واالقتصادية
لممواطنين

حجـ التمويل ضمف خطة االستجابة 514<-514:
لممجتمعات المستضيفة
عدد االستراتيجيات القطاعية المنجزة ضمف تكامل

 2.1تطوير السياسات والبيئة

االستراتيجيات القطاعية االقتصادية واالجتماعية

تحقيق النمو الشامل والمستدام

نسبة تمويل قطاعات خطة االستجابة األردنية لألزمة

االقتصادية لممساىمة في

 2.2التنسيق والتكامل بين
البرامج والمشاريع والمبادرات

السورية 514<-514:

المستويين الوطني والمحمي

العمميات

 2.3ترسيخ مبادئ الحاكمية
الرشيدة

 2.4تعزيز االتصال الداخمي
والخارجي

 2.5رفع كفاءة الخدمات
المساندة

المساعدات اإلنسانية ،مديرية المشاريع،
وحدة إدارة االستثمارات الحكومية،

 811مميوف دوالر
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مديرية برامج التنمية المحمية وتعزيز
اإلنتاجية
وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ،

مديرية التعاوف الدولي ،وحدة تنسيق
المساعدات اإلنسانية ،مديرية السياسات
واالستراتيجيات
مديرية المشاريع ،وحدة تنسيق
المساعدات اإلنسانية ،مديرية السياسات
واالستراتيجيات ،مديرية برامج التنمية
المحمية وتعزيز اإلنتاجية
مديرية خطط وبرامج التنمية ،وحدة
تنسيق المساعدات اإلنسانية ،وحدة
التنافسية ،وحدة إدارة االستثمارات

%81

الحكومية ،مديرية السياسات
واالستراتيجيات
مديرية خطط وبرامج التنمية ،مديرية

عدد الشركاء والجيات التنفيذية لمبرنامج التنموي التنفيذي

456

المختمفة في اطار التخطيط
التنموي الشامل عمى

مديرية التعاوف الدولي ،وحدة تنسيق

التعاوف الدولي ،مديرية المشاريع ،وحدة
التطوير المؤسسي والتقييـ ،وحدة تنسيق
المساعدات اإلنسانية ،وحدة إدارة

نسبة رضا المتعامميف عف دور الو ازرة التنسيقي في
المتابعة

%;1

االستثمارات الحكومية ،مديرية
السياسات واالستراتيجيات ،مديرية
برامج التنمية المحمية وتعزيز اإلنتاجية

نسبة اإلنجاز في تحقيق األىداؼ االستراتيجية

%<6

نسبة اإلنجاز في مؤشرات أداء العمميات

%<6

نسبة رضا الموظفيف عف إجراءات العمل

%<1

نسبة رضا المتعامميف عف االتصاؿ وتبادؿ المعمومات

%<1

نسبة رضا الموظفيف عف آليات االتصاؿ

%<1

كفاءة قنوات االتصاؿ

;;%

نسبة رضا الموظفيف عف الخدمات اإلدارية

%98

نسبة رضا الموظفيف عف خدمات الديواف

%<:

نسبة رضا الموظفيف عف الخدمات المتعمقة بالتكنولوجيا

<;%

14

مديرية التعاوف الدولي ،مديرية الشؤوف
المالية واإلدارية ،وحدة التطوير
المؤسسي والتقييـ ،وحدة الرقابة المالية
واإلدارية ،مديرية الموارد البشرية،
مديرية برامج التنمية المحمية وتعزيز
اإلنتاجية
وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ ،وحدة
اإلعالـ واالتصاؿ

مديرية تكنولوجيا المعمومات واألرشفة،
مديرية الشؤوف المالية واإلدارية ،وحدة
الرقابة المالية واإلدارية

 3.1االستغالل األمثل لمموارد
المالية المتاحة

المالي

 3.2تعزيز الشفافية المالية

ترشيد االستيالؾ وخفض النفقات

%41

مديرية الشؤوف المالية واإلدارية ،وحدة

حجـ المناقالت (مدى االلتزاـ بالموازنة)

%58

الرقابة المالية واإلدارية

عدد التقارير المالية المنشورة

46

مديرية الشؤوف المالية واإلدارية ،وحدة

نسبة رضا المتعامميف عف الشفافية

%;8

نسبة المعامالت المالية المجازة مف وحدة الرقابة المالية
واإلدارية

 4.1دعم ثقافة التعمم واإلبداع
واالبتكار

 4.2تعزيز ودعم إدارة المعرفة

عدد االقتراحات المبدعة  /المبتكرة
نسبة األفكار التي تـ تطبيقيا مف المقترحات

%81

وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ ،وحدة

الحاصميف عمى جوائز داخمية وخارجية

48

نسبة اإلنجاز الكمي الستراتيجية إدارة المعرفة

<<%

نسبة اإلنفاؽ مف المخصص في الموازنة لتكنولوجيا

%<1

التعمم والنمو

نسبة رضا الموظفيف عف أنظمة الموارد البشرية

%98

نسبة الموظفيف المشاركيف في البرامج التدريبية

%91

تقييـ األداء /نسبة الحاصميف عمى ممتاز وجيد جداً

%;1

نسبة اإلنجاز في مؤشرات عممية تطوير األداء المؤسسي
في اإلدارة

اإلنسانية

41

عدد العمميات أو اإلجراءات التي يتـ مقارنتيا معياري ًا

 4.4تبني الممارسات الفضمى

الدولي ،وحدة تنسيق المساعدات
مديرية تكنولوجيا المعمومات واألرشفة،

المعمومات
 4.3تطوير الموارد البشرية

;<%

الرقابة المالية واإلدارية ،مديرية التعاوف

مؤشرات المسؤولية االجتماعية


عدد مبادرات المسؤولية االجتماعية

8
%<8
<

اإلعالـ واالتصاؿ ،مديرية الموارد
البشرية
مديرية تكنولوجيا المعمومات واألرشفة،
وحدة اإلعالـ واالتصاؿ

مديرية الموارد البشرية
مديرية تكنولوجيا المعمومات واألرشفة،
وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ ،وحدة
الرقابة المالية واإلدارية ،مديرية الموارد

البشرية ،مديرية التعاوف الدولي ،مديرية



نسبة الموظفيف المشاركيف

%58

السياسات واالستراتيجيات ،مديرية



نسبة نجاح المبادرات

%:1

برامج التنمية المحمية وتعزيز اإلنتاجية

 4.5توفير بيئة عمل جاذبة

نسبة الدوراف الوظيفي

%6

لمكفاءات

رضا الموظفيف عف بيئة العمل

%;8

مديرية الموارد البشرية

ىذا وقد تـ وضع منيجية لنشر وتعميـ األىداؼ االستراتيجية عمى المديريات والوحدات وطريقة وضع األىداؼ التشغيمية السنوية
ومؤشرات األداء بنيج تشاركي والوصوؿ إلى مصفوفة ربط األىداؼ االستراتيجية باألىداؼ الوطنية واألوزاف النسبية لكل منيا.
وفيما يمي بطاقات األداء المتوازف لألىداؼ االستراتيجية والمؤشرات المتعمقة بيا:

15

أىداف ومؤشرات محور المتعاممين

تعري

اليدف وعوامل النجاح الرئيسية
محور المتعاممين
اليدف إدامة المساعدات المالية والفنية
تعريف اليدؼ
السعي الستقطاب مصادر تمويمية جديدة والحفاظ عمى حجم
المساعدات االعتيادية مالية وفنية

عوامل النجاح الرئيسية

•
•
•
حجـ المنح الممتزـ بيا مف قبل
الجيات المانحة
نسبة الزيادة في حجـ
المساعدات الفنية

مميار دوالر

10%

16

تعزيز العالقة مع المتعامميف
استغالؿ آثار المجوء السوري لجذب التمويل
استيفاء متطمبات الحصوؿ عمى التمويل مف مصادرىا

عنوان مؤشر قياس األداء حجم المن

الممتزم بيا من قبل الجيات المانحة

المحور المتعاممين

اليدف االست راتيجي

إدامة المساعدات المالية والفنية

دورية القياس

سنوي

الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

الحفا عمى حجـ التمويل الممتزـ بو مف قبل الجيات المانحة

وحدة القياس

د والر

البيانات في ال تقارير الناتجة مف االنظمة الخاصة بالمنح والقروض

لية القياس
لية تحديد
المستيدفات
مالحظات

الجية المسؤولة عن تحديد مديرية التعاون الدولي – وحدة تنسيق المساعدات
المستيدفات
اال نسانية

مقارنة حجـ المساعدات بالسن وات السابقة
فرضيات توفر منافذ تمويمية جديدة

الجية المسؤولة عن
تحقيق المستيدف

الجية المسؤولة عن المتابعة وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ توكيد الجودة

مديرية التعاوف الدولي – وحدة تنسيق المساعدات اإلنسانية

المتحقق

المتحقق
إذا توفر

إذا توفر

المتحقق

المستيدف

زمن اإل نجاز المستيدف

المتحقق

المستيدف

سنوي

المتحقق

المستيدف

المتحقق

مميار د والر

مقارنات مع جيات أخرى

الجية

عنوان مؤشر قياس األداء نسبة الزيادة في حجم المساعدات الفنية

المحور المتعاممين

اليدف االستراتيجي

إدامة المساعدات المالية والفنية

دورية القياس

سنوي

الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

زيادة نسبة البرامج التدريبية والبعثات الدراسية ،واية مساعدات فنية أخرى توفرىا الو ازرة

وحدة القياس

نسبة مئوية

لية القياس

مؤشر مركب مف عدة مؤشرات
نسبة الزيادة في البرامج التدريبية والبعثات الدراسية والمساعدات الفنية لوازـ وخدمات استشارية

لية تحديد
المستيدفات
مالحظات

الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات
فرضيات

الجية المسؤولة عن
تحقيق المستيدف

تحديد االحتياجات التدريبية

الجية المسؤولة عن المتابعة وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ توكيد الجودة

استمرار اتفاقيات التعاوف العممي والثقافي القائمة
مديرية التعاوف الدولي—مديرية الموارد البشرية

المتحقق

المتحقق
إذا توفر

إذا توفر

المتحقق

مديرية التعاوف الدولي—مديرية الموارد البشرية

زمن اإلنجاز المستيدف

المستيدف

المتحقق

10%
مقارنات مع جيات أخرى

الجية

17

المستيدف

سنوي

المتحقق

المستيدف

المتحقق

تعري

اليدف وعوامل النجاح الرئيسية
محور المتعاممين

اليدف إدارة التمويل الخارجي بكفاءة وفقا لألولويات التنموية

تعريف اليدؼ
تعمل الوزارة عمى التنسيق والمتابعة مع المتعاممين لضمان توفير
التمويل واالستغالل األمثل لو وفقا لألولويات التنموية

عوامل النجاح الرئيسية

•
•

نسبة انسجاـ المشاريع التي
يتـ اختيارىا لمتمويل مع
األولويات الوطنية
نسبة تغطية طمبات التمويل
المقدمة لمو ازرة

18

وجود برامج وخطط تنموية عمى المستوى المحمي والوطني
نظاـ متابعة وتقييـ

عنوان مؤشر قياس األداء نسبة انسجام المشاريع التي يتم اختيارىا لمتمويل مع األولويات الوطنية

المحور المتعاممين

اليدف االستراتيجي

إدارة المصادر التمويمية الخارجية بكفاءة وفقا لألولويات التنموية

دورية القياس

سنوي

الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

زيادة مدى انسجاـ المشاريع التي يتـ الموافقة عمى تمويميا مع األولويات الوطنية الواردة في البرامج
التنموية التنفيذية والبرامج التنموية لممحافظات

وحدة القياس

نسبة مئوية

مراجعة وثائق المشاريع وحصر المتوافق مع األولويات الوطنية

لية القياس

ضرورة االلتزاـ بما ورد في البرامج التنموية التنفيذية والبرامج التنموية الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات
لممحافظات بشكل تاـ

لية تحديد
المستيدفات
مالحظات

توفر وثائق المشاريع الكاممة

فرضيات

الجية المسؤولة عن
تحقيق المستيدف

الجية المسؤولة عن المتابعة وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ

مديرية المشاريع – مديرية برامج التنمية المحمية وتعزيز اإلنتاجية

المتحقق

المتحقق
إذا توفر

إذا توفر

المتحقق

مديرية المشاريع

زمن اإلنجاز المستيدف

المتحقق

المستيدف

المستيدف

توكيد الجودة

سنوي

المتحقق

المستيدف

المتحقق

100%
مقارنات مع جيات أخرى

الجية

عنوان مؤشر قياس األداء نسبة تغطية طمبات التمويل المقدمة لموزارة

المحور المتعاممين

اليدف االستراتيجي

إدارة المصادر التمويمية الخارجية بكفاءة وفقا لألولويات التنموية

دورية القياس

سنوي

الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

زيادة نسبة توفير التمويل الالزـ لتغطية طمبات التمويل

وحدة القياس

نسبة مئوية

لية القياس

تقارير المديريات المعنية

لية تحديد
المستيدفات

حجـ التمويل المتاح والمتوقع

مالحظات

فرضيات

مديرية التعاوف الدولي – مديرية المشاريع -مديرية التنمية
الجية المسؤولة عن تحديد
المحمية وتعزيز االنتاجية – وحدة تنسيق المساعدات
المستيدفات
االنسانية
الجية المسؤولة عن المتابعة وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ

انسجاـ طمبات التمويل مع األولويات الوطنية

الجية المسؤولة عن مديرية التعاوف الدولي – مديرية المشاريع -مديرية التنمية المحمية
وتعزيز االنتاجية – وحدة تنسيق المساعدات اإلنسانية
تحقيق المستيدف
المتحقق

المتحقق
إذا توفر

إذا توفر

المتحقق

المستيدف

زمن اإلنجاز المستيدف

المتحقق

مقارنات مع جيات أخرى

الجية

19

المستيدف

توكيد الجودة

سنوي

المتحقق

المستيدف

المتحقق

تعري

اليدف وعوامل النجاح الرئيسية
محور المتعاممين

اليدف بناء وتعزيز العالقات مع المتعاممين

تعريف اليدؼ
تقوية العالقة مع المتعاممين لضمان استمرارية التعاون وتقديم الخدمة
وفقا الستراتيجية الوزارة
عوامل النجاح الرئيسية

•
•
•
نسبة رضا المتعامميف

90%

نسبة رضا المورديف

87%

41

عالقة متميزة مع الجيات التمويمية
بناء شراكات جديدة مع منظمات وجيات مانحة
زيادة التنسيق والتعاوف والمتابعة مع كافة المتعامميف

عنوان مؤشر قياس األداء نسبة رضا المتعاممين

المحور المتعاممين

اليدف االستراتيجي

بناء وتعزيز العالقة مع المتعاممين

دورية القياس

سنوي

الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

زيادة رضا المتعامميف عف الو ازرة

وحدة القياس

نسبة مئوية

استبياف رضا المتعامميف

لية القياس
لية تحديد
المستيدفات
مالحظات

مقارنة نتائج تحميل استبياف رضا المتعامميف لمسنوات السابقة

الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات

وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ

توكيد الجودة

استجابة المتعامميف لالستبياف الخاص بالرضا

الجية المسؤولة عن المتابعة وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ

توكيد الجودة

اعتماد االتجاه العاـ
فرضيات

الجية المسؤولة عن
تحقيق المستيدف

جميع مديريات ووحدات الو ازرة

المتحقق

المتحقق
إذا توفر

إذا توفر

المتحقق

زمن اإلنجاز المستيدف

المستيدف

المتحقق

المستيدف

سنوي

المتحقق

المتحقق

المستيدف

مقارنات مع جيات أخرى

الجية

عنوان مؤشر قياس األداء نسبة رضا الموردين

المحور المتعاممين

اليدف االستراتيجي

بناء وتعزيز العالقة مع المتعاممين

دورية القياس

سنوي

الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

زرة
زيادة رضا المورديف عف الخدمات المقدمة مف الو ا

وحدة القياس

نسبة مئوية

استبياف

لية القياس
لية تحديد
المستيدفات
مالحظات

مقارنة نتائج تحميل استبياف رضا المورديف لمسنوات السابقة

الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات

استجابة المورديف لالستبياف الخاص بالرضا

الجية المسؤولة عن المتابعة وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ

اعتماد االتجاه العاـ
فرضيات

الجية المسؤولة عن
تحقيق المستيدف

مديرية الشؤوف المالية واإلدارية

المتحقق

المتحقق
إذا توفر

إذا توفر

المتحقق

زمن اإلنجاز المستيدف

المستيدف

المتحقق

مقارنات مع جيات أخرى

الجية

41

المستيدف

مديرية الشؤوف المالية واإلدارية
توكيد الجودة

سنوي

المتحقق

المستيدف

المتحقق

تعري اليدف وعوامل النجاح الرئيسية
محور المتعاممين

اليدف المساىمة في تحسين الظروف المعيشية واالقتصادية
لممواطنين

تعريف اليدؼ
تستيدف تدخالت في الوزارة المجتمعات المحمية مع التركيز عمى
المناطق األقل نموا والشرائ األكثر حاجة

عوامل النجاح الرئيسية

•
•

عدد المشاريع االنتاجية
الممولة مف الو ازرة

حجـ التمويل ضمف خطة
االستجابة
لممجتمعات المستضيفة

640

مميوف دوالر

44

برامج وخطط تنموية تمبي احتياجات المجتمع المحمي

دراسات واقع اقتصادي واجتماعي محدث

عنوان مؤشر قياس األداء عدد المشاريع اإلنتاجية الممولة من الوزارة

المحور المتعاممين

اليدف االستراتيجي

المساىمة في تحسين الظروف المعيشية واالقتصادية لممواطنين

دورية القياس

سنوي

الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

زرة
زيادة عدد المشاريع اإلنتاجية التي يتـ الموافقة عمى تمويميا مف الو ا

وحدة القياس

عدد المشاريع

التقارير الصادرة عف مديرية التنمية المحمية وتعزيز االنتاجية

لية القياس
لية تحديد
المستيدفات
مالحظات

فرضيات

الجية المسؤولة عن
تحقيق المستيدف

مواءمة احتياجات المجتمع المحمي مع المرصود لبرنامج تعزيز
اإلنتاجية

الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات

انسجاـ المشاريع اإلنتاجية مع األولويات الوطنية

الجية المسؤولة عن المتابعة وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ

مديرية التنمية المحمية وتعزيز اإلنتاجية

المتحقق

المتحقق
إذا توفر

إذا توفر

المتحقق

زمن اإلنجاز المستيدف

المتحقق

المستيدف

المستيدف

مديرية التنمية المحمية وتعزيز اإلنتاجية
توكيد الجودة

سنوي

المتحقق

المستيدف

المتحقق

مقارنات مع جيات أخرى

الجية

عنوان مؤشر قياس األداء حجم التمويل ضمن خطة االستجابة

لممجتمعات المستضيفة المحور المتعاممين

-

اليدف االستراتيجي

المساىمة في تحسين الظروف المعيشية واالقتصادية لممواطنين

دورية القياس

سنوي

الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

زيادة حجـ التمويل لممجتمعات المستضيفة لالجئيف السورييف ووفقاً لما ورد في خطة االستجابة
-

وحدة القياس

دوالر

لية القياس

تقارير وحدة تنسيق المساعدات اإلنسانية

لية تحديد
المستيدفات
مالحظات

فرضيات

الجية المسؤولة عن
تحقيق المستيدف

يحدد حجـ التمويل المستيدؼ بناء عمى احتياجات الو ازرات المختمفة
وكما وردت في خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية

الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات

تزيد الو ازرات المختمفة لوحدة تنسيق المساعدات باحتياجاتيا الفعمية
والمصادقة عمييا مف قبل مجمس الوزراء

الجية المسؤولة عن المتابعة وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ

وحدة تنسيق المساعدات اإلنسانية

المتحقق

المتحقق
إذا توفر

إذا توفر

المتحقق

زمن اإلنجاز المستيدف

المستيدف

المتحقق

مميوف دوالر
مقارنات مع جيات أخرى

الجية
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المستيدف

وحدة تنسيق المساعدات اإلنسانية
توكيد الجودة

سنوي

المتحقق

المستيدف

المتحقق

أىداف ومؤشرات محور العمميات الداخمية
تعري

اليدف وعوامل النجاح الرئيسية
محور العمميات الداخمية

اليدف تطوير السياسات والبيئة االقتصادية لممساىمة في تحقيق
النمو الشامل والمستدام
تعريف اليدؼ
تســــاىم الــــوزارة فــــي اقتــــراح السياســــات االقتصــــادية واالجتماعيــــة
الداعمــة لمتنميــة المســتدامة ،ورســم السياســات والتــدخالت الالزمــة
لتحســــين مســــتوى األداء االقتصــــادي ســـــعيا لرفــــع معــــدل النمـــــو
االقتصادي

عوامل النجاح الرئيسية

•
•
•

عػ ػػدد االسػ ػػتراتيجيات القطاعيػ ػػة
المنجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة ضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمف تكامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل
االس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتراتيجيات القطاعي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
االقتصادية واالجتماعية

4

نسػ ػػبة تموي ػ ػػل قطاعػ ػػات خط ػ ػػة
االسػ ػ ػ ػػتجابة األردنيػ ػ ػ ػػة لألزمػ ػ ػ ػػة
السورية

50%
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االستمرار في برامج التصحيح االقتصادي
االرتكاز عمى اإلطار العاـ المتكامل لمسياسات االقتصادية
واالجتماعية  -وثيقة األردف
العمل لتطوير تشريعات وسياسات واجراءات محددة ومدروسة
تعزز تنافسية االقتصاد الوطني وبيئة األعماؿ

عنوان مؤشر قياس األداء عدد االستراتيجيات القطاعية المنجزة ضمن تكامل االستراتيجيات القطاعية
االقتصادية واالجتماعية

المحور العمميات الداخمية

اليدف االستراتيجي

تطوير السياسات والبيئة االقتصادية لتحقيق النمو الشامل والمستدام

دورية القياس

سنوي

الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

زيادة عدد االستراتيجيات القطاعية المنجزة

وحدة القياس

عدد االستراتيجيات

عدد االستراتيجيات المنجزة التي تـ إطالقيا

لية القياس
لية تحديد
المستيدفات
مالحظات

بناء عمى وثيقة األردف
يحدد عدد االستراتيجيات المستيدؼ ً
والمتغيرات االقتصادية واالجتماعية وأولويات التنمية
فرضيات

 ،الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات

مراعاة المتغيرات االقتصادية واالجتماعية

الجية المسؤولة عن
تحقيق المستيدف

الجية المسؤولة عن المتابعة وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ

مديرية خطط وبرامج التنمية

المتحقق

المتحقق
إذا توفر

إذا توفر

المتحقق

مديرية خطط وبرامج التنمية

زمن اإلنجاز المستيدف

المتحقق

المستيدف

المستيدف

توكيد الجودة

نياية العاـ

المتحقق

المستيدف

المتحقق

مقارنات مع جيات أخرى

الجية

-

عنوان مؤشر قياس األداء نسبة تمويل قطاعات خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية

المحور العمميات الداخمية

اليدف االستراتيجي

تطوير السياسات والبيئة االقتصادية لتحقيق النمو الشامل والمستدام

دورية القياس

سنوي

الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

رريتيا بتقديميا
توفير التمويل الالزـ لدعـ القطاعات المتأثرة مف األزمة السورية لضماف استم ا
لخدماتيا بكفاءة

وحدة القياس

نسبة مئوية

تقارير التمويل مف وحدة تنسيق المساعدات اإلنسانية

لية القياس

يحدد المستيدؼ بناء عمى حجـ التمويل المتوقع الحصوؿ عميو نسبة
الجية المسؤولة عن تحديد
إلى االحتياج الكمي لمقطاعات كما وردت في خطة االستجابة األردنية
المستيدفات
لألزمة السورية

لية تحديد
المستيدفات
مالحظات

فرضيات

الجية المسؤولة عن
تحقيق المستيدف

زرات المختمفة لوحدة تنسيق المساعدات باحتياجاتيا الفعمية
تزيد الو ا
والمصادقة عمييا مف قبل مجمس الوزراء
وحدة تنسيق المساعدات اإلنسانية

المتحقق

المتحقق
إذا توفر

إذا توفر

المتحقق

الجية المسؤولة عن المتابعة وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ
زمن اإلنجاز المستيدف

المستيدف

المتحقق

مقارنات مع جيات أخرى

الجية
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وحدة تنسيق المساعدات اإلنسانية

المستيدف

توكيد الجودة

نياية العاـ

المتحقق

المستيدف

المتحقق

تعري

اليدف وعوامل النجاح الرئيسية
محور العمميات الداخمية

اليدف التنسيق والتكامل بين البرامج والمشاريع والمبادرات المختمفة
في اطار التخطيط التنموي الشامل عمى المستويين الوطني والمحمي
تعريف اليدؼ
تقـوم الــوزارة بوضــع الخطــط عمــى المــدى المتوســط والطويــل وبـرامج
التنمية الشاممة ومشاريع التنمية ب نواعيـا االقتصـادية واالجتماعيـة
والبشرية والثقافية لتمثل خطط وبرامج لعمل الحكومة

عوامل النجاح الرئيسية

•
•
ع ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد الش ػ ػ ػ ػ ػ ػػركاء والجي ػ ػ ػ ػ ػ ػػات
التنفيذيػ ػ ػ ػػة لمبرنػ ػ ػ ػػامج التنمػ ػ ػ ػػوي
التنفيذي
نسبة رضا المتعامميف عف دور
الو ازرة التنسيقي في المتابعة

80%

46

إعداد الخطط والبرامج بصورة تشاركية مع كافة الجيات المعنية
إدماج أىداؼ التنمية المستدامة في الخطط والبرامج ومتابعة
تنفيذىا

•

التنسيق والتكامل بيف الو ازرات والمؤسسات الحكومية مف خالؿ
إجراءات محدثة في عممية متابعة الخطط والبرامج والمشاريع
التنموية

•

التوزيع العادؿ لمخرجات التنمية عمى المحافظات

عنوان مؤشر قياس األداء عدد الشركاء والجيات التنفيذية لمبرنامج التنموي التنفيذي

المحور العمميات الداخمية

اليدف االستراتيجي

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

دورية القياس

سنوي

الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

زيادة عدد الجيات التنفيذية لممشاريع الواردة في البرنامج التنموي التنفيذي

وحدة القياس

عدد الشركاء

تقارير تقدـ سير العمل لمبرنامج التنموي التنفيذي

لية القياس
لية تحديد
المستيدفات

مالحظات

يتـ تحديد المستيدفات عند إعداد البرنامج التنفيذي التنموي مف قبل
فرؽ العمل القطاعية بالتشارؾ مع الجيات ذات العالقة

الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات

يتـ تزويد مديرية خطط وبرامج التنمية بقيـ المؤشرات مف قبل الجيات
فرضيات
المعنية في الوقت المحدد

الجية المسؤولة عن
تحقيق المستيدف
المتحقق

المتحقق
إذا توفر

إذا توفر

الجية المسؤولة عن المتابعة مديرية خطط وبرامج التنمية
زمن اإلنجاز المستيدف

مديرية خطط وبرامج التنمية

المتحقق

فرؽ العمل القطاعية المسؤولة عف إعداد البرنامج

المتحقق

المستيدف

المستيدف

المتحقق

المستيدف

المتحقق

123
مقارنات مع جيات أخرى

الجية

عنوان مؤشر قياس األداء نسبة رضا المتعاممين عن دور الوزارة التنسيقي في المتابعة
اليدف االستراتيجي

الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

ضمان التنسيق والتكامل بين البرامج والمشاريع والمبادرات المختمفة في اطار التخطيط التنموي
الشامل عمى المستويين الوطني والمحمي
زرة لمتطمباتيـ واجراءات إنجاز الخدمة
زرة عف آليات متابعة الو ا
زيادة رضا المتعامميف مع الو ا
نتيجة تحميل استجابات محور المتابعة في استبياف رضا متمقي الخدمة

لية القياس

استبياف رضا متمقي الخدمة

لية تحديد
المستيدفات

حسب االتجاه العاـ Trend

مالحظات

المحور العمميات الداخمية

الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات

فرضيات استجابة المتعامميف

المتحقق
إذا توفر

وحدة القياس

نسبة مئوية

وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ

الجية المسؤولة عن المتابعة وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ

مديرية المشاريع  -مديرية خطط وبرامج التنمية  -مديرية برامج
الجية المسؤولة عن
التنمية المحمية وتعزيز اإلنتاجية  -مديرية التعاوف الدولي  -وحدة
تحقيق المستيدف
تنسيق المساعدات اإلنسانية
المتحقق
إذا توفر

دورية القياس

سنوي

المتحقق

المستيدف

زمن اإلنجاز المستيدف

المتحقق

80%
مقارنات مع جيات أخرى

الجية
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المستيدف

توكيد الجودة

نياية العام

المتحقق

المستيدف

المتحقق

تعري

اليدف وعوامل النجاح الرئيسية
محور العمميات الداخمية

اليدف ترسيخ مبادئ الحاكمية الرشيدة

تعريف اليدؼ
إيجــاد ليــات مــن أجــل إحــداث تطــورات تســاعد فــي تغييــر ثقافــات
ممارسة األعمال نحو األفضـل عـن طريـق تطبيـق مبـادئ الشـفافية
والمســاءلة والمشــاركة وتــوفير المعمومــات والتمكــين وبنــاء القــدرات
اإلنسانية والمؤسسية

عوامل النجاح الرئيسية
مؤشرات قياس األداء

المستيدف

الفعمي

نسبة اإلنجاز في تحقيق
األىداؼ االستراتيجية
نسبة اإلنجاز في مؤشرات
أداء العمميات
نسبة رضا الموظفيف عف
إجراءات العمل

48

•

تبني أساليب جديدة في اإلدارة وتطوير البناء المؤسسي قائمة
عمى الشفافية والمسائمة

•
•

ضماف التطبيق وااللتزاـ باألنظمة واألسس والتعميمات
تفعيل إجراءات العمل والمياـ المرتبطة بالمديريات

عنوان مؤشر قياس األداء نسبة اإلنجاز في تحقيق األىداف االستراتيجية

المحور العمميات الداخمية

اليدف االستراتيجي

ترسيخ مبادئ الحاكمية الرشيدة

دورية القياس

نصف سنوي

الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

زيادة نسبة تحقيق الو ازرة ألىدافيا االستراتيجية بناء عمى إنجاز المديريات في أىدافيا التشغيمية
واألوزاف النسبية ليذه األىداؼ

وحدة القياس

نسبة مئوية

مصفوفة األداء المؤسسي

لية القياس
لية تحديد
المستيدفات

الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات

حسب االتجاه العاـ Trend

تزويد وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ بنسب اإلنجاز لمنصفيف األوؿ
فرضيات
والثاني في الوقت المحدد

مالحظات

الجية المسؤولة عن
تحقيق المستيدف

الجية المسؤولة عن المتابعة وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ توكيد الجودة

جميع مديريات ووحدات الو ازرة

المتحقق

المتحقق
إذا توفر

إذا توفر

المتحقق

زمن اإلنجاز المستيدف

المستيدف

وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ

المتحقق

المستيدف

نياية العام

المتحقق

المستيدف

المتحقق

93%
مقارنات مع جيات أخرى

الجية

عنوان مؤشر قياس األداء نسبة اإلنجاز في مؤشرات أداء العمميات
ترسيخ مبادئ الحاكمية الرشيدة

اليدف االستراتيجي
الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

زيادة نسبة تحقيق الو ازرة لمؤشرات األداء المتعمقة بعممياتيا األساسية والرئيسية والمساندة

لية القياس

دورية القياس

سنوي

وحدة القياس

نسبة مئوية

مصفوفة مؤشرات أداء العمميات

لية تحديد
المستيدفات
مالحظات

المحور العمميات الداخمية

الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات

حسب االتجاه العاـ Trend
فرضيات استجابة المديريات في الوقت المناسب

الجية المسؤولة عن
تحقيق المستيدف
المتحقق

إذا توفر

الجية المسؤولة عن المتابعة وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ توكيد الجودة

جميع مديريات ووحدات الو ازرة

المتحقق
إذا توفر

المتحقق

وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ

زمن اإلنجاز المستيدف

المستيدف

المتحقق

-

مقارنات مع جيات أخرى

الجية
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المستيدف

نياية العام

المتحقق

المستيدف

المتحقق

عنوان مؤشر قياس األداء نسبة رضا الموظفين عن إجراءات العمل

المحور العمميات الداخمية

اليدف االستراتيجي

ترسيخ مبادئ الحاكمية الرشيدة

دورية القياس

سنوي

الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

زيادة نسبة رضا الموظفيف عف إجراءات العمل ،نتيجة تحميل االستجابات في محور اإلجراءات مف
استبياف الرضا الوظيفي

وحدة القياس

نسبة مئوية

لية القياس
لية تحديد
المستيدفات

استبياف الرضا الوظيفي
الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات

حسب االتجاه العاـ Trend

مالحظات فرضيات استجابة عينة ممثمة مف الموظفيف عف االستبياف

الجية المسؤولة عن المتابعة وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ توكيد الجودة

تغطية فقرات االستبياف لمختمف الجوانب التي تحكـ إجراءات العمل
الجية المسؤولة عن
تحقيق المستيدف

جميع مديريات ووحدات الو ازرة

المتحقق

المتحقق
إذا توفر

إذا توفر

المتحقق

زمن اإلنجاز المستيدف

المستيدف

وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ

المتحقق

مقارنات مع جيات أخرى

الجية
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المستيدف

نياية العاـ

المتحقق

المستيدف

المتحقق

تعري

اليدف وعوامل النجاح الرئيسية
محور العمميات الداخمية

اليدف تعزيز االتصال الداخمي والخارجي

تعريف اليدؼ
تحقيق الكفاءة في تبادل المعمومات ،وت كيد وجود التنسيق الالزم من
خالل بناء قنوات اتصال فعالة بين األفراد والوحدات اإلدارية داخل
الوزارة ،وبين ىذه الوحدات من جية والجيات الخارجية ذات العالقة
من جية أخرى
عوامل النجاح الرئيسية

مؤشرات قياس األداء

المستيدف

الفعمي

•

تحديث بطاقات الوصف الوظيفي والتي تساعد في توضيح طريقة
االتصاؿ العمودي حسب التسمسل الوظيفي ،والعالقة بيف الرئيس
والمرؤوس

•

بناء قنوات االتصاؿ األفقي بيف المديريات واألقساـ المختمفة والتي
مف شأنيا أف تحديد المسؤوليات وتعريف الجيات الداخمية المخولة
باالتصاؿ بالجيات الخارجية حسب مياـ المديريات

•

توثيق إجراءات االتصاؿ الخارجي مف خالؿ خرائط العمميات
المرتبطة بإجراءات العمل المعيارية ،وتحديثيا وتطويرىا دوريًا

نسبة رضا المتعامميف عف
االتصاؿ وتبادؿ المعمومات
نسبة رضا الموظفيف عف
آليات االتصاؿ

•

كفاءة قنوات االتصاؿ

•
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بناء عمى
اختيار قنوات االتصاؿ المناسبة لكل فئة مف المتعامميف ً
تغذيتيـ الراجعة في استبياف رضا المتعامميف
تطبيق مباد

ISO9001:2015

عنوان مؤشر قياس األداء نسبة رضا المتعاممين عن االتصال وتبادل المعمومات
اليدف االستراتيجي

تعزيز االتصال الداخمي والخارجي

الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

زرة عف قنوات االتصاؿ وتبادؿ المعمومات
قياس مدى رضا المتعامميف مع الو ا
نتيجة تحميل استجابات محور االتصاؿ في استبياف رضا متمقي الخدمة

لية القياس

استبياف رضا متمقي الخدمة

لية تحديد
المستيدفات

حسب االتجاه العاـ Trend

مالحظات

المحور العمميات الداخمية

الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات

استجابة عينة ممثمة مف المتعامميف عف االستبياف

فرضيات

زرة
جميع مديريات ووحدات الو ا

المتحقق

المتحقق
إذا توفر

إذا توفر

المتحقق

زمن اإلنجاز المستيدف

المستيدف

وحدة القياس

نسبة مئوية

وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ

الجية المسؤولة عن المتابعة وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ

تغطية فقرات االستبياف لمختمف الجوانب التي تحكـ عممية االتصاؿ

الجية المسؤولة عن
تحقيق المستيدف

دورية القياس

سنوي

المتحقق

المستيدف

توكيد الجودة

نياية العاـ

المتحقق

المستيدف

المتحقق

مقارنات مع جيات أخرى

الجية

عنوان مؤشر قياس األداء نسبة رضا الموظفين عن ليات االتصال

المحور العمميات الداخمية

اليدف االستراتيجي

تعزيز االتصال الداخمي والخارجي

الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

زرة عف قنوات االتصاؿ وتبادؿ المعمومات
قياس مدى رضا موظفي الو ا
نتيجة تحميل استجابات األسئمة المتعمقة باالتصاؿ في استبياف رضا الموظفيف

لية القياس

وحدة القياس

نسبة مئوية

استبياف رضا الموظفيف

لية تحديد
المستيدفات
مالحظات

دورية القياس

سنوي

الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات

سنة األساس
استجابة عينة ممثمة مف الموظفيف عف االستبياف

فرضيات

الجية المسؤولة عن المتابعة وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ توكيد الجودة

تغطية فقرات االستبياف لمختمف الجوانب التي تحكـ عممية االتصاؿ

الجية المسؤولة عن
تحقيق المستيدف

مديرية الموارد البشرية
مديرية تكنولوجيا المعمومات واألرشفة
مديرية الشؤوف المالية واإلدارية

المتحقق

المتحقق
إذا توفر

إذا توفر

المتحقق

زمن اإلنجاز المستيدف

المستيدف

وحدة التقييـ وقياس األثر

المتحقق

مقارنات مع جيات أخرى

الجية
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المستيدف

نياية العاـ

المتحقق

المستيدف

المتحقق

عنوان مؤشر قياس األداء كفاءة قنوات االتصال

المحور العمميات الداخمية

اليدف االستراتيجي

تعزيز االتصال الداخمي والخارجي

دورية القياس

سنوي

الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

زيادة كفاءة وفاعمية وسائل االتصاؿ الداخمي والخارجي

وحدة القياس

نسبة مئوية

لية القياس
لية تحديد
المستيدفات
مالحظات فرضيات

استبياف يوزع عمى عينة ممثمة مف الموظفيف
الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات

حسب االتجاه العاـ Trend
وجود وسائل اتصاؿ فعالة ومحدثة

مديرية تكنولوجيا المعمومات واألرشفة  -فريق إدارة المعرفة
الجية المسؤولة عن المتابعة
– وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ توكيد الجودة

استجابة عينة ممثمة مف الموظفيف عف االستبياف

الجية المسؤولة عن مديرية تكنولوجيا المعمومات واألرشفة – وحدة التطوير المؤسسي
تحقيق المستيدف
والتقييـ توكيد الجودة
المتحقق

المتحقق
إذا توفر

إذا توفر

المتحقق

فريق إدارة المعرفة

المستيدف

زمن اإلنجاز المستيدف

المتحقق

مقارنات مع جيات أخرى

الجية
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المستيدف

سنوي

المتحقق

المستيدف

المتحقق

تعري

اليدف وعوامل النجاح الرئيسية
محور العمميات الداخمية

اليدف رفع كفاءة الخدمات المساندة

تعريف اليدؼ
تطوير اإلجراءات المتعمقة ب داء المديريات والوحدات المساندة لرفع
مستوى الخدمات المقدمة لمموظفين وبالتالي زيادة اإلنتاجية

عوامل النجاح الرئيسية

مؤشرات قياس األداء

المستيدف

الفعمي

-

نسبة رضا الموظفيف عف
الخدمات اإلدارية

نسبة رضا الموظفيف عف
خدمات الديواف
نسبة رضا الموظفيف عف
الخدمات المتعمقة بالتكنولوجيا

34

توفير وتحديث األجيزة والبرمجيات والتقنيات المستخدمة
لتداوؿ وتخزيف وتحميل البيانات بكافة أشكاليا لخدمة الو ازرة
في مجاؿ أعماليا اإلدارية والمالية والفنية
تنفيذ أعماؿ الصيانة لجميع مرافق الو ازرة بشكل دوري
متابعة وتنظيـ حركة السيارات وما يتعمق بتشغيميا وادامتيا
إدامة خدمة النظافة لمبنى الو ازرة ومرافقيا ومكاتب الموظفيف
متابعة وتنظيـ عمل ديواف الو ازرة
تأميف كافة المديريات والوحدات باحتياجاتيا مف أثاث وأجيزة
وقرطاسية ذات جودة

عنوان مؤشر قياس األداء نسبة رضا الموظفين عن الخدمات اإلدارية
رفع كفاءة الخدمات المساندة

اليدف االستراتيجي
الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

نتيجة تحميل االستجابات في المحاور المتعمقة بالخدمات اإلدارية مف استبياف الرضا الوظيفي

لية القياس

دورية القياس

سنوي

وحدة القياس

نسبة مئوية

استبياف الرضا الوظيفي

لية تحديد
المستيدفات
مالحظات

المحور العمميات الداخمية

حسب االتجاه العاـ Trend
استجابة عينة ممثمة مف الموظفيف عف االستبياف

فرضيات

تغطية فقرات االستبياف لمختمف الجوانب المتعمقة بالخدمات اإلدارية

الجية المسؤولة عن
تحقيق المستيدف

مديرية الشؤوف المالية واإلدارية

المتحقق

المتحقق
إذا توفر

إذا توفر

المتحقق

المستيدف

الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات

مديرية الشؤوف المالية واإلدارية

الجية المسؤولة عن المتابعة

وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ

زمن اإلنجاز المستيدف

نياية العاـ

المتحقق

المستيدف

المتحقق

توكيد الجودة

المستيدف

المتحقق

مقارنات مع جيات أخرى

الجية

عنوان مؤشر قياس األداء نسبة رضا الموظفين عن خدمات الديوان
اليدف االستراتيجي
الغاية من المؤشر
تعري المؤشر
لية القياس

رفع كفاءة الخدمات المساندة
نتيجة تحميل االستجابات عف األسئمة المتعمقة بخدمات الديواف مف استبياف الرضا الوظيفي

دورية القياس

سنوي

وحدة القياس

نسبة مئوية

استبياف الرضا الوظيفي

لية تحديد
المستيدفات
مالحظات

المحور العمميات الداخمية

الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات

حسب االتجاه العاـ Trend
فرضيات

الجية المسؤولة عن
تحقيق المستيدف

استجابة عينة ممثمة مف الموظفيف عف االستبياف

الجية المسؤولة عن المتابعة وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ

تغطية فقرات االستبياف لمختمف الجوانب المتعمقة بخدمات الديواف
مديرية تكنولوجيا المعمومات واألرشفة

المتحقق

المتحقق
إذا توفر

إذا توفر

المتحقق

زمن اإلنجاز المستيدف

المستيدف

مديرية تكنولوجيا المعمومات واألرشفة

المتحقق

مقارنات مع جيات أخرى

الجية
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المستيدف

توكيد الجودة

نياية العام

المتحقق

المستيدف

المتحقق

عنوان مؤشر قياس األداء نسبة رضا الموظفين عن الخدمات المتعمقة بالتكنولوجيا
اليدف االستراتيجي
الغاية من المؤشر
تعري المؤشر
لية القياس
لية تحديد
المستيدفات
مالحظات فرضيات
الجية المسؤولة عن
تحقيق المستيدف

المحور العمميات الداخمية

رفع كفاءة الخدمات المساندة
نتيجة تحميل االستجابات عف األسئمة المتعمقة بخدمات التكنولوجيا مف استبياف الرضا الوظيفي

دورية القياس

سنوي

وحدة القياس

نسبة مئوية

استبياف الرضا الوظيفي
الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات

حسب االتجاه العاـ Trend
استجابة عينة ممثمة مف الموظفيف عف االستبياف

تغطية فقرات االستبياف لمختمف الجوانب المتعمقة بخدمات التكنولوجيا

المتحقق

المتحقق
إذا توفر

إذا توفر

المتحقق

الجية المسؤولة عن المتابعة وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ توكيد الجودة
زمن اإلنجاز المستيدف

مديرية تكنولوجيا المعمومات واألرشفة

المستيدف

المتحقق

مقارنات مع جيات أخرى

الجية
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مديرية تكنولوجيا المعمومات واألرشفة

المستيدف

نياية العاـ

المتحقق

المستيدف

المتحقق

أىداف ومؤشرات المحور المالي
تعري

اليدف وعوامل النجاح الرئيسية
المحور المالي

اليدف االستغالل األمثل لمموارد المالية المتاحة

تعريف اليدؼ
تيدف الوزارة إلى إدارة الموارد المالية المتاحة بكفاءة سواء المرصودة
في الموازنة لمنفقات التشغيمية والرأسمالية لممشاريع المرصودة في
الموازنة وادارة المساعدات وفقا لألولويات التنموية وحسب االتفاقيات
الموقعة وااللتزام بضبط اإلنفاق في النفقات التشغيمية

عوامل النجاح الرئيسية
مؤشرات قياس األداء

المستيدف

•
•
•

الفعمي

ترشيد االستيالؾ وخفض
النفقات
حجـ المناقالت مدى االلتزاـ
بالموازنة
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الضبط الرشيد ل نفاؽ
تطبيق الو ازرة ألحدث األنظمة المالية وادارة المستودعات
التزاـ اإلدارة العميا بما ىو مرصود بالموازنة

عنوان مؤشر قياس األداء ترشيد االستيالك وخفض النفقات
االستغالل االمثل لمموارد المالية المتاحة

اليدف االستراتيجي
الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

نتيجة تحميل المواقف المالية السنوية لمنفقات التشغيمية

دورية القياس

سنوي

وحدة القياس

نسبة مئوية

تحميل االداء المالي السنوي لمنفقات التشغيمية والمقارنات لسنوات سابقة

لية القياس
لية تحديد
المستيدفات
مالحظات

المحور المالي

الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات

حسب االتجاه العاـ Trend

مديرية الشؤوف المالية واإلدارية

الجية المسؤولة عن المتابعة مديرية الشؤوف المالية واالدارية

فرضيات

الجية المسؤولة عن
تحقيق المستيدف
المتحقق

زرة
جميع مديريات ووحدات الو ا

المتحقق
إذا توفر

إذا توفر

المتحقق

زمن اإلنجاز المستيدف

المستيدف

المتحقق

المستيدف

نياية العاـ

المتحقق

المستيدف

المتحقق

مقارنات مع جيات أخرى

الجية

عنوان مؤشر قياس األداء مدى االلتزام بالموازنة وحجم المناقالت
االستغالل االمثل لمموارد المالية المتاحة

اليدف االستراتيجي
الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

زرة واالدارة العميا بالموازنة
نتيجة تحميل االداء السنوي لمموازنة يبيف مدى االلتزاـ الو ا

دورية القياس

سنوي

وحدة القياس

نسبة مئوية

زرة لمنفقات التشغيمية والرأسمالية وتحديد نسبة االنحرافات في الموازنة
تحميل األداء المالي السنوي لموازنة الو ا

لية القياس

لية تحديد
المستيدفات
مالحظات

المحور المالي

الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات

حسب االتجاه العاـ Trend

الجية المسؤولة عن المتابعة مديرية الشؤوف المالية واإلدارية

فرضيات

الجية المسؤولة عن
تحقيق المستيدف
المتحقق
إذا توفر

مديرية الشؤوف المالية واالدارية

مديرية الشؤوف المالية واالدارية

المتحقق
إذا توفر

المتحقق

زمن اإلنجاز المستيدف

المستيدف

المتحقق

مقارنات مع جيات أخرى

الجية
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المستيدف

نياية العاـ

المتحقق

المستيدف

المتحقق

تعري

اليدف وعوامل النجاح الرئيسية
المحور المالي

اليدف تعزيز الشفافية المالية

تعريف اليدؼ
اإلفصاح عن التقارير المالية حسب األصول

عوامل النجاح الرئيسية

•
مؤشرات قياس األداء

المستيدف

الفعمي

عدد التقارير المالية المنشورة
نسبة رضا المتعامميف عف
الشفافية

نسبة المعامالت المالية
المجازة مف وحدة الرقابة
المالية واإلدارية
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تقارير مالية محدثة

عنوان مؤشر قياس األداء عدد التقارير المالية المنشورة

المحور المالي

تعزيز الشفافية المالية

اليدف االستراتيجي
الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

نشر التقارير المالية المحدثة عمى موقع الو ازرة اإللكتروني الرسمي

لية القياس

دورية القياس

سنوي

وحدة القياس

عدد تقارير

عدد التقارير المالية المنشورة عمى موقع الو ازرة اإللكتروني

لية تحديد
المستيدفات

الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات

باالعتماد عمى عدد التقارير المالية غير السرية

مالحظات فرضيات

مديرية الشؤوف المالية واالدارية

الجية المسؤولة عن المتابعة مديرية تكنولوجيا المعمومات

الجية المسؤولة عن
تحقيق المستيدف

مديرية الشؤوف المالية واالدارية

المتحقق

المتحقق
إذا توفر

إذا توفر

المتحقق

زمن اإلنجاز المستيدف

المستيدف

المتحقق

المستيدف

نياية العاـ

المتحقق

المتحقق

المستيدف

مقارنات مع جيات أخرى

الجية

عنوان مؤشر قياس األداء نسبة رضا المتعاممين عن الشفافية

المحور المالي

اليدف االستراتيجي

تعزيز الشفافية المالية

دورية القياس

سنوي

الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

زيادة نسبة رضا المتعامميف عف محور الشفافية في استبياف متمقي الخدمة والشركاء

وحدة القياس

نسبة مئوية

استبياف رضا المتعامميف

لية القياس
لية تحديد
المستيدفات
مالحظات

الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات

حسب االتجاه العاـ Trend
استجابة عينة ممثمة مف المتعامميف عف االستبياف

فرضيات

تغطية فقرات المحور لمختمف الجوانب التي تعبر عف الشفافية

الجية المسؤولة عن
تحقيق المستيدف

المتحقق
إذا توفر

زرة
جميع مديريات ووحدات الو ا

المتحقق
إذا توفر

المتحقق

وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ

توكيد الجودة

الجية المسؤولة عن المتابعة وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ

توكيد الجودة

زمن اإلنجاز المستيدف

المستيدف

المتحقق

مقارنات مع جيات أخرى

الجية
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المستيدف

نياية العاـ

المتحقق

المستيدف

المتحقق

عنوان مؤشر قياس األداء نسبة المعامالت المالية المجازة من وحدة الرقابة المالية واالدارية
تعزيز الشفافية المالية

اليدف االستراتيجي
الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

زيادة نسبة المعامالت المالية المطابقة لألنظمة والتعميمات المالية المعموؿ بيا

لية القياس

الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات

حسب االتجاه العاـ Trend

مالحظات فرضيات

وحدة القياس

نسبة مئوية

مديرية الشؤوف المالية واإلدارية
وحدة الرقابة المالية واإلدارية

الجية المسؤولة عن المتابعة وحدة الرقابة المالية واإلدارية

الجية المسؤولة عن مديرية الشؤوف المالية واالدارية
وحدة الرقابة المالية واالدارية
تحقيق المستيدف

إذا توفر

دورية القياس

سنوي

التقارير المالية الصادرة مف وحدة الرقابة المالية واإلدارية عف المعامالت المالية المجازة لمصرؼ

لية تحديد
المستيدفات

المتحقق

المحور المالي

المتحقق
إذا توفر

المتحقق

زمن اإلنجاز المستيدف

المستيدف

المتحقق

مقارنات مع جيات أخرى

الجية
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المستيدف

نياية العاـ

المتحقق

المستيدف

المتحقق

أىداف ومؤشرات محور التعمم والنمو
تعري

اليدف وعوامل النجاح الرئيسية
محور التعمم والنمو

اليدف دعم ثقافة التعمم واإلبداع واالبتكار

تعريف اليدؼ

دعم الوزارة لمبادرات التعمم والحرص عمى رفع المستوى العممي
والتدريبي لمموظفين وتحفيز الموظفين ل بداع

عوامل النجاح الرئيسية

مؤشرات قياس األداء

المستيدف

•
•
•
•

الفعمي

عدد االقتراحات المبدعة
المبتكرة
نسبة االفكار التي تـ تطبيقيا
مف المقترحات
عدد الحاصميف عمى جوائز
داخمية وخارجية
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دعـ اإلدارة العميا ل بداع واالبتكار
وجود ثقافة التميز لدى الموظفيف وانعكاسيا عمى األداء

توفر المخصصات المالية لدعـ التعمـ واإلبداع
وجود منيجيات محفزة ل بداع ولالبتكار

عنوان مؤشر قياس األداء عدد االقتراحات المبدعة

المبتكرة

المحور التعمم والنمو

اليدف االستراتيجي

دعم ثقافة التعمم واإلبداع واالبتكار

دورية القياس

الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

زيادة نسبة االبداع واالبتكار لدى الموظفيف وحرصيـ عمى تطوير األداء وآليات العمل

وحدة القياس

لية القياس

عدد االقتراحات

عدد االقتراحات التي تـ تقديميا مف قبل الموظفيف عف طريق االستفسار مف خالؿ البريد االلكتروني واالقتراحات التي تـ تقديميا بشكل خطي

لية تحديد
المستيدفات
مالحظات

سنوي

الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات

حسب االتجاه العاـ Trend
زرة
وجود منيجية ل بداع في الو ا

فرضيات

فريق إدارة المعرفة  -وحوحدة التطوير المؤسسي والتقييـ -
الجية المسؤولة عن المتابعة
لجنة شؤوف الموظفيف

تشجيع اإلدارة العميا ل بداع مف خالؿ الجوائز المختمفة التي تمنح
لمموظفيف

الجية المسؤولة عن
تحقيق المستيدف

زمن اإلنجاز المستيدف

زرة
كافة مديريات الو ا

المتحقق

المتحقق
إذا توفر

إذا توفر

المتحقق

المستيدف

فريق إدارة المعرفة – وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ

المتحقق

المستيدف

سنوي

المتحقق

المستيدف

المتحقق

مقارنات مع جيات أخرى

الجية

عنوان مؤشر قياس األداء نسبة االفكار التي تم تطبيقيا من المقترحات

المحور التعمم والنمو

اليدف االستراتيجي

دعم ثقافة التعمم واإلبداع واالبتكار

دورية القياس

الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

زيادة نسبة االقتراحات البناءة المقدمة مف الموظفيف والتي تـ تطبيقيا لرفع كفاءة األداء المؤسسي

وحدة القياس

لية القياس

نسبة مئوية

نسبة االقتراحات التي تـ تطبيقيا في المديريات الوحدات المختمفة عف طريق االستفسار مف خالؿ البريد االلكتروني

لية تحديد
المستيدفات
مالحظات

سنوي

الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات

حسب االتجاه العاـ Trend
زرة
وجود منيجية ل بداع في الو ا

فريق إدارة المعرفة  -وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ -
الجية المسؤولة عن المتابعة
لجنة شؤوف الموظفيف

فرضيات تشجيع اإلدارة العميا ل بداع مف خالؿ الجوائز المختمفة التي تمنح
لمموظفيف

الجية المسؤولة عن
تحقيق المستيدف

زرة
كافة مديريات الو ا

المتحقق

المتحقق
إذا توفر

إذا توفر

زمن اإلنجاز المستيدف

المتحقق

المستيدف

فريق إدارة المعرفة – وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ

المتحقق

مقارنات مع جيات أخرى

الجية
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المستيدف

سنوي

المتحقق

المستيدف

المتحقق

عنوان مؤشر قياس األداء عدد الحاصمين عمى جوائز داخمية وخارجية

المحور التعمم والنمو

اليدف االستراتيجي

دعم ثقافة التعمم واإلبداع واالبتكار

دورية القياس

الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

زيادة عدد الموظفيف المبدعيف الحاصميف عمى جوائز تميز عمى مستوى الو ازرة أو عمى مستوى محمي
أو دولي

وحدة القياس

لية القياس
لية تحديد
المستيدفات

عدد موظفيف

الرجوع إلى ممفات الموظفيف ،والوثائق الخاصة بالجوائز لدى مديرية الموارد البشرية ولجنة شؤوف الموظفيف
الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات

حسب االتجاه العاـ Trend

دعـ وتشجيع الو ازرة الموظفيف عمى المشاركة في الجوائز المحميةمثل جائزة الموظف المثالي وجوائز الممؾ عبدهللا الثاني لتميز األداء
مالحظات فرضيات الحكومي والشفافية

 وجود نظاـ لمنح جوائز داخمية لمموظفيف مثل جائزة موظف الشيروانجاز وأفضل نشاط معرفي والمديرية المتميزة وغيرىا

الجية المسؤولة عن
تحقيق المستيدف

سنوي

كافة مديريات الو ازرة

المتحقق

المتحقق
إذا توفر

إذا توفر

الجية المسؤولة عن المتابعة لجنة شؤوف الموظفيف

زمن اإلنجاز المستيدف

المتحقق

المستيدف

المتحقق

مقارنات مع جيات أخرى

الجية
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مديرية الموارد البشرية

المستيدف

سنوي

المتحقق

المستيدف

المتحقق

تعري

اليدف وعوامل النجاح الرئيسية
محور التعمم والنمو

اليدف تعزيز ودعم إدارة المعرفة

تعريف اليدؼ
دعم نشاطات إدارة المعرفة في الوزارة من حيث حصر وتخزين
ونشر الموجودات المعرفية واستثمارىا كجزء من أصول الو ازرة
ير الممموسة لتنمية طاقات اإلبداع والتعمم المؤسسي وتحويل
المعرفة إلى طاقة معموماتية منتجة

عوامل النجاح الرئيسية
مؤشرات قياس األداء

المستيدف

•
•
•

الفعمي

نسبة اإلنجاز الكمي
الستراتيجية إدارة المعرفة

•

نسبة االنفاؽ مف المخصص
في الموازنة لتكنولوجيا
المعمومات
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تبني اإلدارة العميا إلدارة المعرفة
وجود آلية عمل ممأسسة إلدارة المعرفة
مواكبة التطورات التكنولوجية ذات العالقة بالبنية التحتية إلدارة
المعرفة
انتشار ثقافة المعرفة لدى الموظفيف

عنوان مؤشر قياس األداء نسبة اإلنجاز الكمي الستراتيجية إدارة المعرفة

المحور التعمم والنمو

اليدف االستراتيجي

تعزيز ودعم إدارة المعرفة

دورية القياس

الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

زرة
زيادة نسبة تحقيق أىداؼ استراتيجية إدارة المعرفة في الو ا

وحدة القياس

نسبة مئوية

مؤشر مركب يتـ حسابو مف الوسط الحسابي لكافة مؤشرات قياس األداء لمنشاطات والمنيجيات واآلليات الخاصة بإدارة المعرفة وتشمل نسبة خرائط المعرفة
المنجزة ،نسبة االجتماعات التنسيقية ،نسبة نشر الوعي بالمعرفة ،نسبة مراجعة االستراتيجية حسب نظاـ المتابعة والتقييـ ،نسبة حصر المعرفة الضمنية ،نسبة
تطبيق االقتراحات التي تساىـ في تحسيف إجراءات العمل ،نسبة استخداـ أدوات نشر وتبادؿ المعرفة ،نسبة كفاءة األدوات المعرفية ،نسبة كفاءة وفاعمية األنظمة
الحاسوبية ،نتائج المسح الميداني لكفاءة البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات

لية القياس

لية تحديد
المستيدفات

مالحظات

سنوي

الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات

حسب االتجاه العاـ Trend

فرضيات

 وجود استراتيجية إلدارة المعرفة يتـ مراجعتيا وتقييميا وحسابمؤشرات األداء ليا بشكل دوري

فريق إدارة المعرفة

الجية المسؤولة عن المتابعة فريق إدارة المعرفة

تشكيل فريق لمتابعة النشاطات المتعمقة بإدارة المعرفة-اىتماـ اإلدارة العميا بدعـ إدارة المعرفة والنشاطات المتعمقة بيا

الجية المسؤولة عن
تحقيق المستيدف

فريق إدارة المعرفة

المتحقق

المتحقق
إذا توفر

إذا توفر

زمن اإلنجاز المستيدف

المتحقق

المتحقق

المستيدف

المستيدف

سنوي

المتحقق

المستيدف

المتحقق

مقارنات مع جيات أخرى

الجية

عنوان مؤشر قياس األداء نسبة اإلنفاق من المخصص في الموازنة لتكنولوجيا المعمومات

المحور التعمم والنمو

اليدف االستراتيجي

تعزيز ودعم إدارة المعرفة

دورية القياس

الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

زرة في رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية واألنظمة
زيادة نسبة استغالؿ الموازنة المخصصة لمو ا
زرة
والمبادرات ذات العالقة بتكنولوجيا المعمومات في الو ا

وحدة القياس

نسبة مئوية

نسبة الموازنة المصروفة لدعـ مبادرات ومشاريع خاصة بتكنولوجيا المعمومات بالتعاوف مع مديرية الشؤوف المالية

لية القياس
لية تحديد
المستيدفات

مالحظات

سنوي

حسب االتجاه العاـ  Trendوحسب المخصص مف الموازنة لتكنولوجيا الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات
زرة
المعمومات وحسب احتياجات الو ا

فرضيات

الجية المسؤولة عن
تحقيق المستيدف

وجود خطة تشغيمية واضحة لمديرية تكنولوجيا المعمومات واألرشفة،
زرة مف األجيزة والمعدات
ووجود دراسة وتقييـ الحتياجات الو ا
والبرمجيات
مديرية تكنولوجيا المعمومات واألرشفة

المتحقق

المتحقق
إذا توفر

إذا توفر

المتحقق

مديرية تكنولوجيا المعمومات واألرشفة  -مديرية الشؤوف
الجية المسؤولة عن المتابعة
المالية واإلدارية

زمن اإلنجاز المستيدف

المستيدف

المتحقق

مقارنات مع جيات أخرى

الجية
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مديرية تكنولوجيا المعمومات واألرشفة

المستيدف

سنوي

المتحقق

المستيدف

المتحقق

تعري

اليدف وعوامل النجاح الرئيسية
محور التعمم والنمو
اليدف تطوير الموارد البشرية بكفاءة

تعريف اليدؼ
تطبيق الوزارة ألحدث أنظمة إدارة الموارد البشرية وبما يضمن تنمية
وتطوير الموظفين ورفع كفاءة األداء الفردي

عوامل النجاح الرئيسية

مؤشرات قياس األداء

المستيدف

•
•
•

الفعمي

نسبة رضا الموظفيف عف
أنظمة الموارد البشرية
نسبة الموظفيف المشاركيف في
البرامج التدريبية
تقييـ األداء نسبة الحاصميف
عمى ممتاز وجيد جداً
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وجود أنظمة موارد بشرية محدثة وموثقة
التزاـ الموظفيف بالقيـ الجوىرية لمو ازرة وأخالقيات الوظيفة العامة
ربط مخرجات تقييـ األداء لمموظفيف بأنظمة الموارد البشرية

عنوان مؤشر قياس األداء نسبة رضا الموظفين عن أنظمة الموارد البشرية

المحور التعمم والنمو

اليدف االستراتيجي

إدارة الموارد البشرية بكفاءة

دورية القياس

سنوي

الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

زيادة نسبة رضا الموظفيف عف أنظمة الموارد البشرية ،نتيجة تحميل االستجابات في المحاور المتعمقة
بالموارد البشرية مف استبياف الرضا الوظيفي

وحدة القياس

نسبة مئوية

استبياف الرضا الوظيفي

لية القياس
لية تحديد
المستيدفات
مالحظات

الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات

سنة األساس

فرضيات

الجية المسؤولة عن
تحقيق المستيدف

استجابة عينة ممثمة مف الموظفيف عف االستبياف

الجية المسؤولة عن المتابعة وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ

تغطية فقرات االستبياف لمختمف الجوانب المتعمقة بأنظمة الموارد
البشرية
مديرية الموارد البشرية

المتحقق

المتحقق
إذا توفر

إذا توفر

زمن اإلنجاز المستيدف

المتحقق

وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ

المتحقق

المستيدف

المستيدف

توكيد الجودة

نياية العاـ

المتحقق

المستيدف

المتحقق

مقارنات مع جيات أخرى

الجية

عنوان مؤشر قياس األداء نسبة الموظفين المشاركين في البرامج التدريبية
اليدف االستراتيجي
الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

لية القياس

إدارة الموارد البشرية بكفاءة
زيادة نسبة الموظفيف الذيف يمتحقوف بدورات وبرامج تدريبية داخمياً وخارجياً

دورية القياس

سنوي

وحدة القياس

نسبة مئوية

تقارير الدورات مف نظاـ الموارد البشرية

لية تحديد
المستيدفات
مالحظات

المحور التعمم والنمو

وفقاً لممخصصات التدريبية
السنوات السابقة
فرضيات

الجية المسؤولة عن
تحقيق المستيدف

الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات

المحافظة عمى النسبة المتحققة في

يتـ إعداد خطة االحتياجات التدريبية سنوي ًا وفي بداية العاـ

الجية المسؤولة عن المتابعة وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ توكيد الجودة

اعتماد أسس ومعايير واضحة وشفافة آللية اختيار المرشحيف
مديرية الموارد البشرية

المتحقق

المتحقق
إذا توفر

إذا توفر

زمن اإلنجاز المستيدف

المتحقق

المستيدف

مديرية الموارد البشرية

المتحقق

مقارنات مع جيات أخرى

الجية
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المستيدف

نياية العاـ

المتحقق

المستيدف

المتحقق

عنوان مؤشر قياس األداء تقييم األداء نسبة الحاصمين عمى ممتاز وجيد جدا

المحور التعمم والنمو

اليدف االستراتيجي

إدارة الموارد البشرية بكفاءة

دورية القياس

سنوي

الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

زيادة نسبة الموظفيف الذيف يفوؽ أداؤىـ المتوقع في نتائج تقييـ األداء السنوي

وحدة القياس

نسبة مئوية

لية القياس
لية تحديد
المستيدفات

تقرير قسـ تنمية الموارد البشرية الناتج مف نماذج تقييـ األداء
الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات

االعتماد عمى المنحنى الطبيعي Normal distribution

مالحظات فرضيات تزويد مديرية الموارد البشرية بالنماذج المعبأة في الوقت المحدد
الجية المسؤولة عن
تحقيق المستيدف

الجية المسؤولة عن المتابعة وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ توكيد الجودة

مديرية الموارد البشرية

المتحقق

المتحقق
إذا توفر

إذا توفر

زمن اإلنجاز المستيدف

المتحقق

مديرية الموارد البشرية

المتحقق

المستيدف

مقارنات مع جيات أخرى

الجية
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المستيدف

نياية العاـ

المتحقق

المستيدف

المتحقق

تعري

اليدف وعوامل النجاح الرئيسية
محور التعمم والنمو

اليدف تبني الممارسات الفضمى في اإلدارة

تعريف اليدؼ
االطالع عمى أفضل التجارب العالمية والمحمية وتبنييا في مجال
تطوير و تطبيق منيجيات العمل

عوامل النجاح الرئيسية

عدد العمميات أو اإلجراءات التي
يتـ مقارنتيا معيارياً
نسبة اإلنجاز في مؤشرات عممية
تطوير األداء المؤسسي

95%

مؤشرات المسؤولية االجتماعية
عدد مبادرات المسؤولية االجتماعية
نسبة الموظفيف المشاركيف
نسبة نجاح المبادرات
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•

تعزيز ثقافة قبوؿ التغيير بيدؼ تحسيف منيجيات العمل واالستفادة
مف التجارب ذات الصمة

•

توفر الدافع الذاتي لدى الموظفيف لالطالع والبحث المستمر

عنوان مؤشر قياس األداء عدد العمميات أو اإلجراءات التي يتم مقارنتيا معياريا

المحور التعمم والنمو

اليدف االستراتيجي

تبني الممارسات الفضمى في اإلدارة

دورية القياس

الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

زيادة عدد المقارنات التي تقوـ بيا الو ازرة مف أجل تحسيف العمميات واإلجراءات

وحدة القياس

عدد العمميات

تحديد عدد العمميات التي تـ إجراء مقارنة ليا بالتعاوف مع فريق المقارنات المعيارية

لية القياس
لية تحديد
المستيدفات
مالحظات

سنوي

الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات

حسب االتجاه العاـ Trend

فريق المقارنات المعيارية – وحدة التطوير المؤسسي
الجية المسؤولة عن المتابعة والتقييـ  -المديرية ذات العالقة باإلجراء أو العممية التي تـ
مقارنتيا

فرضيات تشكيل فريق خاص لمتابعة المقارنات المعيارية

الجية المسؤولة عن فريق المقارنات المعيارية – وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ -
المديرية ذات العالقة باإلجراء أو العممية التي تـ مقارنتيا
تحقيق المستيدف
المتحقق

المتحقق
إذا توفر

إذا توفر

المتحقق

فريق المقارنات المعيارية – وحدة التطوير المؤسسي
والتقييـ

المستيدف

زمن اإلنجاز المستيدف

المتحقق

سنوي

المتحقق

المستيدف

المتحقق

المستيدف

مقارنات مع جيات أخرى

الجية

عنوان مؤشر قياس األداء نسبة اإلنجاز في مؤشرات عممية تطوير األداء المؤسسي

المحور التعمم والنمو

اليدف االستراتيجي

تبني الممارسات الفضمى في اإلدارة

دورية القياس

الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

زيادة نسبة التحسيف والتطوير عمى العمميات واإلجراءات

وحدة القياس

نسبة مئوية

مؤشر مركب يتـ قياسو مف مؤشرات أداء عممية تطوير األداء المؤسسي وتشمل نسبة االنجاز في األداء االستراتيجي ،نسبة رضا متمقي الخدمة ،نسبة الرضا
الوظيفي ،نسبة االقتراحات والشكاوى التي تمت معالجتيا

لية القياس
لية تحديد
المستيدفات

مالحظات

سنوي

الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات

حسب االتجاه العاـ Trend

فرضيات

وجود إجراء عمل معياري يوضح اإلجراءات المتبعة لعممية تطوير
األداء المؤسسي والمسؤولية لكل إجراء منيا
اعتماد التقرير التقييمي لجائزة الممؾ عبدهللا الثاني لتميز األداء
الحكومي والشفافية كمدخل لعممية التطوير المؤسسي
توكيد الجودة

الجية المسؤولة عن وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ
تحقيق المستيدف
مديرية تكنولوجيا المعمومات واألرشفة
المتحقق

المتحقق
إذا توفر

إذا توفر

المتحقق

الجية المسؤولة عن المتابعة

زمن اإلنجاز المستيدف

المستيدف

المتحقق

مقارنات مع جيات أخرى

الجية
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المستيدف

وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ

توكيد الجودة

وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ

توكيد الجودة

مديرية تكنولوجيا المعمومات واألرشفة
سنوي

المتحقق

المستيدف

المتحقق

عنوان مؤشر قياس األداء مؤشرات المسؤولية االجتماعية

المحور التعمم والنمو

اليدف االستراتيجي

تبني الممارسات الفضمى في اإلدارة

دورية القياس

الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

زيادة نسبة مساىمة الو ازرة في مبادرات المسؤولية االجتماعية

وحدة القياس

لية القياس
لية تحديد
المستيدفات
مالحظات فرضيات
الجية المسؤولة عن
تحقيق المستيدف

سنوي
نسبة مئوية

مؤشر مركب يتـ قياس مف مؤشرات المبادرات التي تنتج عف إجراء العمل المعياري الخاص بالمسؤولية االجتماعية وتشمل عدد مبادرات المسؤولية االجتماعية،
ونسبة الموظفيف المشاركيف ،ونسبة نجاح المبادرات
الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات

حسب االتجاه العاـ Trend
تشكيل فريق عمل لمتابعة نشاطات المسؤولية االجتماعية

الجية المسؤولة عن المتابعة فريق المسؤولية االجتماعية

وجود خطة عمل تفصيمية لممسؤولية االجتماعية
فريق المسؤولية االجتماعية

المتحقق

المتحقق
إذا توفر

إذا توفر

المتحقق

فريق المسؤولية االجتماعية

زمن اإلنجاز المستيدف

المتحقق

المستيدف
عدد المبادرات

نسبة المشاركيف
نسبة النجاح

مقارنات مع جيات أخرى

الجية

54

المستيدف

سنوي

المتحقق

المستيدف

المتحقق

تعري

اليدف وعوامل النجاح الرئيسية
محور التعمم والنمو

اليدف توفير بيئة عمل جاذبة لمكفاءات

تعريف اليدؼ
تيدف الوزارة إلى الحفاظ عمى الكفاءات واستقطابيا من خالل
االستقرار واألمان الوظيفي وضمان التقدم والتطور والحفاظ عمى
الرفاه االجتماعي

عوامل النجاح الرئيسية

•
مؤشرات قياس األداء

المستيدف

نسبة الدوراف الوظيفي

3%

توفر انظمة الموارد البشرية التي تضمف تطوير الموظفيف وتحقيق
العدالة والشفافية في






الفعمي

رضا الموظفيف عف بيئة
العمل
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المكافآت والحوافز
أسس الترقية
اإلحالؿ الوظيفي
توزيع مياـ العمل

عنوان مؤشر قياس األداء نسبة الدوران الوظيفي

المحور التعمم والنمو

اليدف االستراتيجي

توفير بيئة عمل جاذبة لمكفاءات

دورية القياس

الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

خفض نسبة تسرب الكفاءات مف الوظيفة

وحدة القياس

لية القياس

نسبة مئوية

مف الوثائق المتوفرة لدوراف الموظفيف مف مديرية الموارد البشرية

لية تحديد
المستيدفات
مالحظات

سنوي

الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات

حسب االتجاه العاـ Trend
وجود أنظمة وتعميمات لممكافآت والحوافز

فرضيات

الجية المسؤولة عن المتابعة مديرية الموارد البشرية

االىتماـ بالرفاه الوظيفي

الجية المسؤولة عن
تحقيق المستيدف

مديرية الموارد البشرية

المتحقق

المتحقق
إذا توفر

إذا توفر

زمن اإلنجاز المستيدف

المتحقق

مديرية الموارد البشرية

المستيدف

المتحقق

المستيدف

سنوي

المتحقق

المستيدف

المتحقق

مقارنات مع جيات أخرى

الجية

عنوان مؤشر قياس األداء رضا الموظفين عن بيئة العمل

المحور التعمم والنمو

اليدف االستراتيجي

توفير بيئة عمل جاذبة لمكفاءات

دورية القياس

الغاية من المؤشر
تعري المؤشر

زيادة رضا الموظفيف عف كافة األمور الموجستية واإلدارية المتعمقة بالعمل

وحدة القياس

لية القياس

نسبة مئوية

استبياف الرضا الوظيفي

لية تحديد
المستيدفات
مالحظات

سنوي

الجية المسؤولة عن تحديد
المستيدفات

حسب االتجاه العاـ Trend
فرضيات استجابة نسبة مقبولة مف الموظفيف لالستبياف

الجية المسؤولة عن
تحقيق المستيدف

الجية المسؤولة عن المتابعة وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ

مديرية الموارد البشرية

المتحقق

المتحقق
إذا توفر

إذا توفر

زمن اإلنجاز المستيدف

المتحقق

وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ

المستيدف

المتحقق

مقارنات مع جيات أخرى

الجية
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المستيدف

سنوي

المتحقق

المستيدف

المتحقق

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

I

قانون التخطيط ()1

رقم ( )68لسنة 1971
المادة  - 4يسمى ىذا القانوف ( قانوف التخطيط لسنة  )4<:4ويعمل بو مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة  - 5يكوف 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 المؤلف بأحكاـ ىذا القانوف.

مجمس اإلدارة  :مجمس إدارة المجمس القومي لمتخطيط.

مجمس االمف االقتصادي  :مجمس االمف االقتصادي المؤلف بأحكاـ ىذا القانوف

المادة  - 6تنبثق لسنة التخطيط في االردف مف الدستور االردني وتتمثل في االسس التالية:

أ -االيماف باهلل

ب  -االيماف بالقيـ االسالمية :وخاصة ما يتعمق 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 المتكامل 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 في 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 مؤىل وفعاؿ ،وتطبيق
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.

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

ىػ -تنسيق جميع القوانيف واالنظمة والتعميمات الحكومية وتحديثيا.
1

و -تنسيق عمميات التخطيط والتمويل في اطار متكامل.

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  - 7ينشأ مجمس يسمى المجمس القومي لمتخطيط ويناط بو تحقيق األىداؼ 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 مراحل زمنية معينة مع تحديد االولويات فيما بينيا وتقدير تكاليفيا المنتظرة وتوضيح
نتائجيا المتوقعة ووسائل 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 المتواصل

الذي يقوـ بو المجمس بالتعاوف مع البنؾ المركزي وو ازرة المالية ،وفي ضوء الظروؼ المتطورة ومقتضيات التطبيق
العممي ،كمما دعت الحاجة الى ذلؾ ،واعداد التعديالت المناسبة.

و -دراسة حاجات المجتمع االردني مف القوى البشرية المدربة عمى مختمف المستويات وفي مختمف الميف والخدمات
والتخصصات في اطار خطط الدولة لمتنمية الشاممة وفي ضوء برامج التنفيذ السنوية.

ز -اعداد برامج شاممة طويمة المدى وبرامج قصيرة المدى وبرامج سنوية لتأىيل القوى البشرية المدربة الالزمة وتدريبيا

في مراحل تتفق 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 مختمف التخصصات وعدد الطمبة فييا ،وفي تحديد البعثات الدراسية إلعداد القوى البشرية المدربة

المطموبة.

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 تنسيق القوانيف واالنظمة
والتعميمات وتحديثيا ،وتحسيف التنظيـ االداري واساليب العمل فييا وزيادة فعاليتيا وانتاجيا.
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ؾ  -التعاوف مع ديواف الموظفيف ومعيد اإلدارة العامة والجامعة األردنية في تنمية القيادات اإلدارية والفنية وتدريبيا
في المستويات المختمفة ،بيدؼ تطوير القدرات اإلدارية في المؤسسات الحكومية ورفع مستوى تنفيذ برامجيا السنوية

بكفاية وسرعة واقتصاد.

ؿ  -البحث عف مصادر التمويل والمساعدة الفنية مف الدوؿ الصديقة والمؤسسات الدولية والتفاوض معيا لمحصوؿ
عمى المساعدات والقروض لتمويل مشاريع التنمية بأنواعيا .

ـ  -اعداد 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 قبل مجمس اإلدارة ومجمس الوزراء حسب االصوؿ المرعية.

ف  -تقديـ برامج التنمية الشاممة وبرامج التنفيذ السنوية واي تعديل قد يط أر عمييا والتي قد أقرىا مجمس اإلدارة الى
مجمس الوزراء ألخذ الموافقة عمييا قبل بدء السنة المالية إلدخاليا في الميزانية العممية لمسنة التالية .

س  -انشاء نظاـ لتقييـ 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 بكل ذلؾ الى مجمس اإلدارة.

ع  -تشجيع القطاع الخاص ل سياـ في تنمية المجتمع االردني ،واقتراح السياسات والسبل التي تعمل عمى تنشيط
ىذا القطاع وتطويره.

المادة  - 8أ -ينشأ مجمس يسمى مجمس إدارة المجمس القومي لمتخطيط عمى النحو التالي-:
 -4رئيس الوز ارء رئيسا

 -5رئيس المجمس القومي لمتخطيط نائبا لمرئيس
 -6وزير المالية عضوا
 -7وزير االقتصاد الوطني عضوا
 -8محافظ البنؾ المركزي عضوا

 -9رئيس الجامعة االردنية عضوا

 -:مدير عاـ الجمعية العممية الممكية عضوا
; -اميف عاـ المجمس القومي لمتخطيط عضوا
< -رئيس اتحاد الغرفة التجارية في االردف عضوا
 -41رئيس غرفة صناعة عماف عضوا

 -44عضواف ،مف ذوي الكفاءة والخبرة يعينيـ مجمس الوزراء وفقا لممادة( ):مف ىذا القانوف ،عمى اف يكوف احدىما
مف اعضاء مجمس النقابات.

ب -يكمف الرئيس احد مديري المجمس ليقوـ بعمل سكرتير مجمس اإلدارة ،ويسجل السكرتير ق اررات جميع الجمسات
في سجل خاص يوقع عميو اعضاء مجمس اإلدارة.

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

د  -يجتمع مجمس اإلدارة بدعوة مف رئيسو مرة كل ثالثة اشير عمى االقل ،وكمما اقتضت الضرورة ذلؾ.
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ىػ -بكوف اجتماع مجمس اإلدارة قانونيا اذا حضره ثمانية اعضاء عمى االقل ،احدىـ الرئيس او نائبو ،وتؤخذ الق اررات
بأغمبية سبعة اصوات.
و -تنظـ امور مجمس اإلدارة بنظاـ خاص.

المادة  - 9تناط بمجمس اإلدارة المياـ التالية:
أ -الموافقة عمى خطط الدولة وبرامج التنمية الشاممة وبرامج التنفيذ السنوية ومشاريع التنمية بأنواعيا التي يعدىا
المجمس بالتعاوف مع المؤسسات الحكومية والخاصة قبل 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 قبل تقديميا الى مجمس الوزراء إلقرارىا.

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

اإلدارة مف المجمس.

د  -الموافقة عمى القروض الداخمية والخارجية قبل اقرارىا مف مجمس الوزراء ومتابعتيا وتقييميا.

المادة  - :يعيف اعضاء مجمس اإلدارة 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 تستغل مشاريع التنمية.

المادة ;  -تتعاوف الجامعة االردنية والجمعيات العممية وجميع الو ازرات والمؤسسات الحكومية والخاصة والييئات
االىمية ذات العالقة مع مجمس اإلدارة تعاونا تاما لتحقيق فمسفة التخطيط في االردف واىداؼ المجمس ،وتبني ىذه

الو ازرات والمؤسسات والييئات توصيات مجمس اإلدارة وتضعيا موضع التنفيذ حسب خطط التنمية وبرامجيا الشاممة
والسنوية ومشاريعيا عمى انواعيا حسب التوقيت المحدد.
المادة <  -أ  -ينشأ مجمس يسمى مجمس االمف االقتصادي عمى النحو التالي-:

أ -رئيس الوزراء رئيسا

ب -وزير المالية نائبا لمرئيس

 -6وزير االقتصاد الوطني عضوا
 -7محافظ البنؾ المركزي عضوا

 -8رئيس المجمس القومي لمتخطيط عضوا
 -9اميف عاـ المجمس عضوا

 -:مدير دائرة الميزانية العامة في و ازرة المالية عضوا

ب -يقوـ مدير دائرة الميزانية العامة بعمل سكرتير ىذا المجمس ،ويسجل ق اررات جميع الجمسات في سجل خاص
ويوقع عميو اعضاء مجمس االمف االقتصادي.

ج -يجوز دعوة أي موظف او أي مختص اخر لالشتراؾ في مناقشات ىذا المجمس إلبداء رايو حسب الحاجة ،عمى

اف يكوف ليؤالء المدعويف حق التصويت فيما يتخذ مف ق اررات.

د  -يجتمع مجمس االمف االقتصادي بدعوة مف رئيسو مره كل شيريف عمى االقل ،وكمما اقتضت الضرورة ذلؾ.
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ىػ -يكوف اجتماع مجمس االمف االقتصادي قانونيا اذا حضره خمسة اعضاء عمى االقل وتؤخذ الق اررات بأغمبية خمسة
اصوات.
و -تنظـ امور مجمس االمف االقتصادي بنظاـ خاص.

المادة  - 41تناط 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 قبل عرضيا عمى مجمس الوزراء.

المادة  - 44يشمل برنامج التنمية الشامل وبرنامج التنفيذ السنوي واي تعديل 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 قبل ادراجيا في الميزانية العامة السنوية لمدولة.
ب -مشاريع الت نمية التي تقدميا لمحكومة االردنية الييئات ذات الصفة الرسمية ،ويشمل ذلؾ جميع المساعدات

الخارجية المخصصة لتنمية المجتمع االردني اياً كاف مصدرىا.

ج  -مشاريع التنمية التي 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  - 45ينشأ في كل و ازرة ومؤسسة حكومية جياـ خاص بالتخطيط والتنسيق يرتبط بوكيل 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 كل و ازرة او مؤسسة
حكومية في صمب نظاميا الخاص بتنظيميا االداري.

المادة  - 46تنشأ في كل و ازرة ومؤسسة حكومية لجنة تخطيط تمارس عمميا عمى النحو التالي -:
أ -تتألف المجنة مف الوزير رئيسا (ومف نظيره في المؤسسة الحكومية رئيسا) ،ومف وكيل 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) ويمثل عف المجمس القومي لمتخطيط ،ويكوف رئيس جياز التخطيط والتنسيق عضوا
في المجنة وسكرتي ار ليا.

ب -تجتمع المجنة دوريا في وقت محدد وكمما لزـ االمر في جمسات منظمة تسجل ق ارراتيا في سجل خاص يوقع
عميو اعضاء المجنة وترسل نسخو مف محضر كل جمسة الى المجمس القومي لمتخطيط.

ج  -تبحث المجنة في جميع قضايا التنظيـ االداري وتنسيق 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 العمل 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 كل و ازرة ومؤسسة حكومية في صمب
نظاميا الخاص بتنظيميا االداري.
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المادة  -47يدعو المجمس الى مؤتمرات دورية يحضرىا جميع وكالء الو ازرات ،ونظرائيـ في المؤسسات الحكومية
لمناقشة قضايا التنظيـ االداري وتنسيق التشريعات وتحديثيا ومشروعات برامج التنمية الشاممة والسنوية.

المادة  - 48يشكل المجمس بنظاـ او انظمة خاصة لجاف تخطيط ذاتية تتمثل فييا الو ازرات والمؤسسات الحكومية
والخاصة ذات العالقة لدراسة برامج لم تنمية ومشاريعيا في القطاعات الزراعية والصناعية واالجتماعية وغيرىا

إلعدادىا وتنسيقيا ومتابعتيا.

المادة  - 49أ -لممجمس اف يكمف 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 الحكومية واالىمية عمى انواعيا تقديـ مشورة
ومعونة موظفييا وخبراتيا وندبيـ لمعمل فيو وتزويده بأية تقارير وبحوث ودراسات وبيانات ومعمومات واحصاءات

تتصل بأعمالو.

د  -لممجمس اف يتعاقد مع المؤسسات الحكومية والخاصة واالىمية واالجنبية واالفراد في داخل المممكة وخارجيا لمقياـ
بإعداد ما يمزـ مف بحوث ودراسات تحتاجيا عمميات التخطيط والتنمية.

المادة  - 4:بعد اق ارر 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

واف يقدـ التقارير الالزمة الى مجمس اإلدارة ومجمس الوزراء ،اما في حالة تنفيذ المشاريع المقررة بواسطة شركات

تساىـ فييا الحكومة وتشترؾ في ادارتيا ويقدـ الم جمس شروطو وتوصياتو بشأف التعميـ والتنفيذ والمتابعة الى مجمس
الوزراء إلقرارىا.

المادة ; - 4ال ينفذ أي مشروع تنمية في اية و ازرة او مؤسسة حكومية اال بعد موافقة المجمس ومجمس اإلدارة عميو
وبعد اق ارره مف مجمس الوزراء.

المادة <-4أ المجمس ىو حمقة الوصل بيف جميع الو ازرات والمؤسسات الحكومية والخاصة وبيف مصار التمويل
الخارجي مف الدوؿ االخرى والمؤسسات الخارجية والدولية وغيرىا.

ب -ال تقبل 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 بالعمل 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 -51أ عمى كل و ازرة او مؤسسة حكومية او خاصة اف تقدـ الى المجمس نسختيف مف كل تقرير او بياف او
تشريع او وثيقة تعدىا ذات عالقة ببرامج التنمية ومشاريعيا.

ب -عمى كل خبير اجنبي يعمل في اية و ازرة او مؤسسة حكومية او خاصة اف يقدـ نسختيف الى المجمس مف أي
تقرير او بياف او وثيقة يعدىا تتعمق بأية ناحية مف برامج التنمية ومشاريعيا.
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المادة  - 54لممجمس شخصية معنوية ،ولو اف يعقد اية عقود او اتفاقيات تتعمق بإعمالو مع أي شخص او مؤسسة
او شركة في داخل المممكة او خارجيا ،كما اف لو اف يستأجر او اف يمتمؾ االمواؿ المنقولة وغير المنقولة الالزمة
ألعمالو.

المادة  - 55تجبى االمواؿ والقروض العائدة لممجمس وفقا ألحكاـ قانوف تحصيل االمواؿ االميرية المعموؿ بو.
وتعتبر جميع االمواؿ المحصمة سابقا بموجب القانوف المذكور انيا حصمت طريق صحيح كما لو تـ تحصيميا

بمقتضى ىذه المادة.

المادة  - 56لممجمس اف يعقد القروض الداخمية والخارجية باسمو بضماف الحكومة بعد موافقة مجمس اإلدارة
وبالشروط التي يصادؽ عمييا مجمس الوزراء.

المادة  - 57لممجمس اف يدور ارصدة ا العتمادات 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  - 58أ -ينشئ المجمس صندوقا خاصا تودع فيو االمواؿ التالية-:
 -4امواؿ القروض التي يعقدىا المجمس.

 -5اية امواؿ اخرى تخصصيا الحكومة لممجمس.

 -6اية امواؿ خارجية تقدـ لممممكة الغايات التنمية.

ب -تودع امواؿ الصندوؽ في حساب خاص في البنؾ او البنوؾ التي يوافق عمييا المجمس ،ويجري االتفاؽ مف ىذا
الحساب وفق احكاـ ىذا القانوف واالنظمة المالية المرعية.

ج -ينظـ المجمس االجراءات الخاصة بالسحب عمى اموالو واستثمار الفائض منيا.

المادة  - 59أ -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  - 5:لمجمس الوزراء بتنسيب مف المجمس اف يصدر االنظمة التي يرانيا ضرورية لتنفيذ احكاـ ىذا القانوف.
المادة ; -5أ -يحل ىذا المجمس محل مجمس االعمار ويتحمل جميع مسؤولياتو والتزاماتو.

ب -يمغى ىذا القانوف قانوف مجمس االعمار رقـ  48لسنة  4<:8وتعديالتو وقانوف المجمس القومي لمتخطيط القوى
البشرية المؤقت رقـ  414لسنة  4<99واي 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 تحل

محميا بمقتضى احكاـ ىذا القانوف.

المادة < -5رئيس الوزراء والوزراء مكمفوف بتنفيذ احكاـ ىذا القانوف.
4<:4/44/46

الحسيف بف طالؿ

7

مرفق ( :)2إجراء العمل المعياري "إعداد ونشر ومراجعة ومتابعة الخطة االستراتيجية

II

/1

المديرية /الوحدة
 4/4وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ  /فريق التخطيط االستراتيجي.

/5

اليدف

 4/5ييدؼ ىذا اإلجراء إلى توضيح وبياف األسس التي تتبعيا و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي عند إعداد ونشر
ومراجعة ومتابعة الخطة االستراتيجية ،بما في ذلؾ الرؤية والرسالة والقيـ الجوىرية والمباد .

/6
/7

مجال التطبيق

 4/6يطبق ىذا اإلجراء عمى جميع النشاطات المتعمقة بإعداد ونشر ومراجعة ومتابعة الخطة االستراتيجية لمو ازرة.
تعريفات

 4/7الرؤية :تصور لما تطمح و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي الوصوؿ إليو خالؿ فترة زمنية معينة ،وتعمل
كبوصمة لتوجيو عمل الو ازرة.

 5/7الرسالة :التوجو الرئيس الذي يفسر سبب وجود و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي والطريقة التي ستنتيجيا لتحقيق
رؤيتيا.

 6/7القيـ الجوىرية :مجموعة القيـ األخالقية والمينية التي ترغب و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي انعكاسيا عمى
سموؾ العامميف فييا الفردي والجماعي ،وتجذر ثقافة التميز.

 7/7اليدؼ الوطني :اليدؼ الذي تساىـ و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي في تحقيقو بالمشاركة مع مؤسسات أخرى.
 8/7اليدؼ االستراتيجي :وصف محدد ل نجاز المراد تحقيقو ،ويمثل النتيجة النيائية التي ترغب و ازرة التخطيط
والتعاوف الدولي في تحقيقيا عمى مدى سنوات الخطة االستراتيجية.

 9/7خطط العمل السنوية :إطار عاـ عمى مستوى المديريات والوحدات لتوجيو عممية تنفيذ الخطة االستراتيجية
خالؿ السنة ،حيث تحدد األىداؼ التشغيمية لكل منيا واألنشطة الرئيسة ليا ضمف إطار زمني تفصيمي،
وتوضح األدوار والمسؤوليات ،ومؤشرات األداء المستيدفة.

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

 ;/7بطاقات األداء المتوازف :ىي أداة إلعداد ومتابعة وتقييـ الخطة االستراتيجية لممؤسسة تتضمف أربعة محاور
رئيسية ىي محور المتعامميف ،والمحور المالي ،ومحور العمميات الداخمية ،ومحور التعمـ والنمو .بحيث
بناء عمى تحميل البيئة الداخمية والخارجية ووفقاً ليذه المحاور ،ويتـ وضع
تصاغ األىداؼ االستراتيجية ً
مؤشرات قياس أداء ومستيدفات لكل ىدؼ استراتيجي.
 /8المسؤوليات

 4/8تقع مسؤولية تنفيذ ومتابعة ىذا اإلجراء عمى فريق التخطيط االستراتيجي والذي يتبع مدير وحدة التطوير
المؤسسي والتقييـ وذلؾ بالتنسيق الكامل مع جميع المديريات والوحدات اإلدارية إلعداد ونشر ومراجعة

ومتابعة الخطة االستراتيجية لمو ازرة.

 5/8التزاـ اإلدارة العميا ممثمة بالمجنة التوجييية باتخاذ الق اررات المتعمقة بالخطة االستراتيجية ومراجعتيا ونشرىا
وتنفيذىا ومتابعتيا تنفيذىا وتوفير الموارد الالزمة.
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 /9إدارة التخطيط االستراتيجي في الوزارة
 4/9إعداد الخطة االستراتيجية لموزارة

تقوـ الو ازرة بإعداد خطتيا االستراتيجية لفترة ثالث سنوات ،بحيث تراجع سنوياً ،في حيف يتـ متابعة تنفيذىا بشكل
بناء عمى تقرير المتابعة والتقييـ لمستوى إنجاز وتنفيذ الخطة االستراتيجية .ويكوف فريق التخطيط
نصف سنوي ً
االستراتيجي ىو الجية المسؤولة عف التنسيق ما بيف جميع مديريات ووحدات الو ازرة إلعداد ىذه الخطة تبعاً لمخطوات
اآلتية:

 4/4/9تحميل بيئة عمل الوزارة (الداخمية والخارجية)

 يتـ إجراء مسح وتحميل لبيئة عمل الو ازرة داخمياً مف خالؿ تحديد نقاط القوة والضعف المتعمقة بمحددات
داخمية ىي:

 الميارات Skills
 الموظفوف Staff

 الييكل التنظيمي Structure
 االستراتيجية Strategy

 القيـ Shared Values
 نمط القيادة Style

 األنظمة Systems
 المصادر Sources

 يتـ تحميل البيئة الخارجية المؤثرة في عمل الو ازرة وذلؾ مف خالؿ تحديد الفرص والتحديات التي تواجو الو ازرة
وتتعمق بمحددات مف المحيط الخارجي تتمثل بػ:

 الخدمات Services

 متمقي الخدمة Customers
 المورديف Suppliers

 المنافسيف Competitors
 المتغيرات السياسية Political Situation
 المتغيرات االقتصادية Economic Situation
 المتغيرات االجتماعية Social Situation

 المتغيرات التكنولوجية Technological Situation

 يتـ أثناء التحميل الداخمي والخارجي أخذ محاور بطاقات األداء المتوازف بعيف االعتبار ومف منظور
مختمف لكل محور.
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 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  4/4/9أعاله،
ً
مرجعيات ىذا اإلجراء المعياري.
 تكوف وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ الجية المسؤولة عف ضماف مشاركة جميع المديريات والوحدات في الو ازرة،
والمتعامميف وشركاء الو ازرة في عممية إعداد ومراجعة الرؤية والرسالة والقيـ الجوىرية لمو ازرة بشكل يضمف وضوحيا
وعكسيا لصورة المؤسسة.
 يتـ االستناد إلى منيجية القيـ الجوىرية في الو ازرة مف أجل مراجعة تمؾ القيـ.

 تتولى وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ نشر مضاميف الرؤية والرسالة والقيـ الجوىرية لمو ازرة عبر أدوات نشر المعرفة
المتاحة لغايات التوعية ونشر المعرفة.
 3/1/6تحديد األىداف الوطنية التي تساىم الوزارة في تحقيقيا

 يتـ تحديد األىداؼ الوطنية التي تساىـ الو ازرة في تحقيقيا ،وذلؾ استناداً إلى نتائج تحميل بيئة عمل الو ازرة الداخمية
والخارجية ،وبعد م ارجعة المستجدات في مجاؿ عمل الو ازرة والمتعمقة بمرجعيات ىذا اإلجراء المعياري.

 تكوف وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ الجية المسؤولة عف ضماف مشاركة جميع المديريات والوحدات ،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 المتفق عمييا في البند .6/4/9
 تحميل العالقة المتبادلة ما بيف ىذه األىداؼ ومياـ المتعامميف المحتمميف.
 في ىذه المرحمة وبغرض تحديد الشركاء ،يتـ االستفادة مف دليل تصنيف المتعامميف والخدمات التي تقدميا و ازرة
التخطيط والتعاوف الدولي.

 تكوف وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ الجية المسؤولة عف التنسيق مع جميع المديريات والوحدات في الو ازرة بغرض
اإلعداد والتحضير لمقاء مع الشركاء ،وذلؾ مف أجل:

 oاالتفاؽ مع الشركاء عمى األىداؼ الوطنية المشتركة.
 oتحديد طبيعة مساىمتيـ في تحقيق األىداؼ الوطنية.

 oتبادؿ وجيات النظر لتحديد أفضل الوسائل لمتنسيق والتعاوف.
 5/1/6تحديد األىداف االستراتيجية

بناء عمى ما تـ تنفيذه في البنود  ،4/4/9و ،5/4/9و ،6/4/9و ،7/4/9ومف ثـ
 يتـ تحديد األىداؼ االستراتيجية ً
تحديد مؤشرات أداء عامة ترتبط بيا ،وتنبثق عف األىداؼ الوطنية ،بيدؼ المساىمة في تحقيق األىداؼ الوطنية.
 يتـ بناء مصفوفة لربط األىداؼ االستراتيجية باألىداؼ الوطنية وتحديد األوزاف لكل منيا مقارنة باألىداؼ الوطنية.

 تتولى وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ وفريق التخطيط االستراتيجي مسؤولية التنسيق مع جميع المديريات والوحدات
في الو ازرة وعبر نيج تشاركي لتحديد األىداؼ االستراتيجية.
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 6/1/6تحديد أىداف المديريات والوحدات اإلدارية وخطط العمل

 في بداية كل عاـ ،تقوـ وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ وفريق التخطيط االستراتيجي بالتنسيق مع جميع مديريات
ووحدات الو ازرة إلعداد خطط عمل المديريات والوحدات اإلدارية في الو ازرة ،وذلؾ عمى النحو اآلتي:

 يقوـ فريق التخطيط االستراتيجي بعرض األىداؼ االستراتيجية المتفق عمييا في البند  8/4/9عمى جميع المديريات
والوحدات في الو ازرة.
 تقوـ وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ بمخاطبة المديريات والوحدات اإلدارية في الو ازرة مف أجل تحديد أىدافيا

التشغيمية ومؤشرات األداء المنوي تحقيقيا خالؿ العاـ التي تحقق بدورىا األىداؼ االستراتيجية ،وذلؾ استناداً إلى
األىداؼ االستراتيجية المتفق عمييا في البند  ،8/4/9ومياـ عمل تمؾ المديريات والوحدات ،عمى أف تتصف تمؾ

األىداؼ بػ (.)SMART Objectives
 تستند عممية إعداد خطط عمل المديريات والوحدات إلى النيج التشاركي والنقاشات المستفيضة وعمى كافة الصعد
والمستويات مف أجل الوصوؿ إلى فيـ واضح مشترؾ لميدؼ المنشود مف إعداد تمؾ الخطط وىو تحقيق األىداؼ
االستراتيجية ،األمر الذي يؤدي لممساىمة في تحقيق األىداؼ الوطنية.

 يتـ إضافة أىداؼ المديريات والوحدات ومؤشراتيا العامة المتفق عمييا إلى المصفوفة المبينة في البند  8/4/9مع
تحديد األىمية واألوزاف النسبية ليذه األىداؼ استناداً إلى األىداؼ االستراتيجية.

 تصمـ كل مديرية ووحدة إدارية خطة عمل استناداً إلى نموذج  EIA-18-f4بحيث يتضمف اآلتي:
 تحديد أىداؼ المديرية /الوحدة.

 أىداؼ المديرية /الوحدة ومؤشر األداء العاـ /الكمي المرتبط بيذه األىداؼ بشكل يحػدد المسػتويات المسػتيدفة
( ،)Targetsومؤشػرات قيػػاس األداء ().)Key Performance Indicators (KPIs

نسػػبة اإلنجػػاز

لممؤشرات العامة /الكمية (تعبأ في مرحمة المتابعة).
 اآلليػػات (البػػرامج ،المشػػاريع ،النش ػػاطات) بشػػكل يح ػػدد المس ػػتويات المسػػتيدفة ( ،)Targetsومؤشػػرات قي ػػاس
األداء () )Key Performance Indicators (KPIsليذه النشاطات.

 مسؤولية تنفيذ النشاطات.
 يصمـ النموذج السابق عمى ثالثة مستويات لمديريات الو ازرة تتمثل بالمديرية والقسـ والموظف وبحيث تصب جميع
الخطط الفردية لموظفي المديرية في خطتيا السنوية .أما بالنسبة لوحدات الو ازرة فتصمـ خططيا عمى مستوى الوحدة

والفرد فقط.
 7/1/6نشر الخطة االستراتيجية لموزارة


يتـ إعداد وثيقة تتضمف خالصة تنفيذ كل مف  ،4/4/9و ،5/4/9و ،6/4/9و ،7/4/9و 8/4/9لتمثل الخطة

االستراتيجية لمو ازرة وتغطي الثالثة أعواـ القادمة ،كـ وتتضمف اآلتي:

 األىداؼ الوطنية ،واألىداؼ االستراتيجية ومؤشراتيا العامة.

 الخريطة االستراتيجية وتشمل أىداؼ الو ازرة االستراتيجية مصنفة وفقاً لمحاور بطاقات األداء المتوازف األربعة.

 مصفوفة تتضمف وتربط كالً مف :األىمية النسبية لألىداؼ الوطنية بالنسبة لألىداؼ االستراتيجية المتفق عمييا في
 ،8/4/9واألىمية النسبية لألىداؼ االستراتيجية بالنسبة ألىداؼ المديريات والوحدات ومؤشراتيا.
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 تتولى وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ /توكيد الجودة نشر 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:

 4/5/9يػػتـ ربػػط نسػػب اإلنجػػاز المتحقػػق فػػي مؤش ػرات أداء خطػػط عمػػل المػػديريات والوحػػدات فػػي  4/5/9بػػالمتحقق مػػف
مؤشرات األداء العامة لألىداؼ االستراتيجية لموقوؼ عمى مستوى اإلنجاز المتحقق في األىداؼ االستراتيجية.

 5/5/9تتولى وحدة التطوير المؤسسي والتقييـ مراجعة المنجز في  4/5/9ومقارنتيا مع المخطط لو لموقػوؼ عمػى مسػتوى
اإلنجػػاز المتحقػػق ،ليصػػار إلػػى مخاطبػػة المعنيػػيف فػػي المػػديريات والوحػػدات لمتوصػػل واقت ػراح إج ػراءات تصػػحيحية

وعالجية ،لمعالجة نسب اإلنجاز المنخفضة (إف وجدت).

 6/5/9يػػتـ إصػػدار تقريػػر نصػػف سػػنوي يتضػػمف نتػػائج  4/5/9و  5/5/9بحيػػث يعكػػس الم ػػدى المتحقػػق مػػف األىػػداؼ
االستراتيجية واألىداؼ التشغيمية ،واإلنجاز الفعمي لمخطة االستراتيجية .

 7/5/9يػػتـ عػػرض خالصػػة التقريػػر النصػػف السػػنوي حػػوؿ متابعػػة أداء الخطػػة االسػػتراتيجية لمػػو ازرة ،ويػػدرج ضػػمف جػػدوؿ

أعمػػاؿ االجتماعػػات اإلداريػػة الدوريػػة برئاسػػة عطوفػػة األمػػيف العػػاـ ،لغايػػات النشػػر وتشػػاركية المعرفػػة ،حيػػث تطػػرح

القضايا اإلدارية وحموليا.

 8/5/9تمتزـ اإلدارة العميا باتخاذ الق اررات واإلجراءات في ضوء تقرير المتابعة النصف السنوي المعد في .6/5/9
 9/5/9يتـ نشر التقرير النصف السنوي المتعمق بأداء الخطة االستراتيجية عبر أدوات المعرفة المتاحة.
 /:الوثائق ذات العالقة

 4/:الخطة االستراتيجية لمو ازرة
 5/:الخريطة االستراتيجية لمو ازرة.

 6/:مصفوفة ربط األىداؼ الوطنية بالنسبة لألىداؼ االستراتيجية والتشغيمية.
 7/:نموذج خطط العمل السنوية لممديريات والوحدات اإلدارية وأقساميا وموظفييا.
 8/:خطة إدارة المخاطر.
 9/:منيجية القيـ الجوىرية في الو ازرة.
 :/:المخطط التمثيمي ل جراء

5

مرفق ( :)3التحميل االستراتيجي

III

محور المتعاممين
نقاط القوة

المحذدات الذاخلية
 ميارات لغوية.Skills

Staff

نقاط الضع

 ميارات لمتفاوض واالتصاؿ. -ميارات بتكنولوجيا المعمومات.

الشركاء

 -موظفيف ذوي خبرة وكفاءة عالية.

 -توسػػعة مظمػػة الخػػدمات مػػف خػػالؿ

 ب ػػطء االس ػػتجابة ل ػػبعضإجػ ػ ػراءات المتابع ػ ػػة م ػ ػػع

الفرص

المحذدات الخارجية

Products/ Services

اسػ ػ ػ ػ ػػتغالؿ المصػ ػ ػ ػ ػػادر التمويميػ ػ ػ ػ ػػة  -عدـ التزاـ الجيات المانحة.
المتاحة.

Customers

تس ػػتيدؼ المجتمع ػػات المستض ػػيفة
لالجئيف.

 ىيكػ ػػل تنظيمػ ػػي واضػ ػػح ومػ ػػرف يسػ ػػتجيب  -ضعف التنسػيق وتبػادؿStructure

لمتغيرات والمستجدات.
 اس ػػتحداث وحػ ػػدتي التنافس ػػية واالسػ ػػتثماركتعزيز لدور الو ازرة في ىذه المجاالت.

المعمومػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات أفقيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاً
وعموديػاً ضػػمف الييكػػل

 -عدـ وجود تمويل كافي.

 إضافة مصادر تمويمية جديدة -تػ ػ ػػوفر المػ ػ ػػنح والمسػ ػ ػػاعدات التػ ػ ػػي

 -تسرب الكفاءات.

التحديات

Suppliers

 ضػػعف المقػػدرة الماليػػة واإلداريػػة فػػياستغالؿ وادارة التمويل المتاح.
 المنافسة فػي اسػتقطاب والحفػا عمػىالجيات المانحة.
 -زيادة حجـ المساعدات

 -توفر فئة مميزة مف المورديف.

 -توفير مصادر تمويمية جديدة

التنظيمي.

 اتب ػ ػػاع ال ػ ػػو ازرة ال ػ ػػنيج التش ػ ػػاركي إلع ػ ػػدادخطتيا االستراتيجية.
Strategy

 -تعزيز العالقة مع المتعامميف

 -التوج ػػو الحكػ ػػومي لزي ػػادة الش ػ ػراكة

 -التوافػ ػ ػػق االسػ ػ ػػتراتيجي مػ ػ ػػع دور الػ ػ ػػو ازرة

Competitors

المحوري في التخطيط والمتابعة والتعػاوف

م ػػع القط ػػاع الخ ػػاص والمنظم ػػات  -المنافسة في استقطاب المساعدات.
الدولية.

Shared Values

 اإلصػ ػ ػػالح واالنفتػ ػ ػػاح واالسػ ػ ػػتقرار  -عػػدـ االسػػتقرار السياسػػي فػػي الػػدوؿPolitical Situation

 -المص ػ ػػداقية وااللتػ ػ ػزاـ ف ػ ػػي التعام ػ ػػل م ػ ػػع

السياسي في األردف.

المجاورة.

 -زي ػ ػػادة حج ػ ػػـ المس ػ ػػاعدات المالي ػ ػػة  -زيػ ػ ػ ػػادة عػ ػ ػ ػػدد الالجئػ ػ ػ ػػيف المتػ ػ ػ ػػدفقيف

العمالء.

لمواجية أثار المجوء السوري.

لألردف.
 -ارتفاع عجز الموازنة.

Style

 -قيادة تشاركية مع العمالء.

 التغيػ ػ ػػر المسػ ػ ػػتمر فػ ػ ػػياإلدارة العميا.

Economic Situation

 ت ػ ػػوفر الم ػ ػػنح والمس ػ ػػاعدات الت ػ ػػي  -ارتف ػ ػػاع تص ػ ػػنيف األردف لدول ػ ػػة ذاتتيدؼ إلى دعـ التنمية.

دخل متوسػط عػالي األمػر الػذي أدى
إلى نقص المساعدات المقدمة.
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 كفػػاءة إدارة المصػػادر التمويميػػة وفق ػاًلألولويات التنموية

الدولي
 -التعاوف والتنسيق والتكامل مع الشركاء.

التوجيات االستراتيجية

محور المتعاممين
المحذدات الذاخلية

نقاط القوة

نقاط الضع

الفرص

المحذدات الخارجية

التحديات

 اإلدمػ ػ ػ ػ ػ ػػاج المسػ ػ ػ ػ ػ ػػتمر لمقضػ ػ ػ ػ ػ ػػايااالجتماعيػػة ضػػمف االسػػتراتيجيات

 الحاجػ ػ ػ ػػة إلػ ػ ػ ػػى تفعيػ ػ ػ ػػل ت ػ ػ ػػوفر أنظم ػ ػ ػػة محوس ػ ػ ػػبة لزي ػ ػ ػػادة كف ػ ػ ػػاءةSystems

التعامل مع الشركاء.
 -تبني أدوات اإلدارة الحديثة.

وتحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديث بعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػض
األنظمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة واألسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػس

والخطط التنموية.
Social Situation

 اسػ ػػتغالؿ المنافػ ػػذ التمويميػ ػػة التػ ػػيتسػػتيدؼ المجتمعػػات المستضػػيفة

والتعميم ػ ػ ػػات وتطبيقي ػ ػ ػػا

لالجئيف.

ومتابعة أثرىا.

 -الػ ػ ػ ػ ػػدعـ المقػ ػ ػ ػ ػػدـ مػ ػ ػ ػ ػػف الجيػ ػ ػ ػ ػػات

 التزايد المستمر في عدد السكاف. -ارتفاع معدالت الفقر والبطالة.

 التفاوت التنموي بػيف منػاطق المممكػةفػي ظػػل غيػاب مظمػػة موحػدة لمجيػػود
التنموية.

الخارجية لمقضايا االجتماعية
 قص ػ ػ ػ ػ ػػور ف ػ ػ ػ ػ ػػي تفعي ػ ػ ػ ػ ػػل الخ ػ ػ ػ ػ ػػدمات الػػدعـ الحكػػومي لتطبيػػق األنظمػػةSources

 -القدرة عمى استقطاب التمويل الخارجي.

Technology

المتخصصػ ػ ػ ػ ػػة لتسػ ػ ػ ػ ػػييل خدمػ ػ ػ ػ ػػة
العمالء

اإللكترونيػ ػ ػػة ل ػ ػ ػربط قواعػ ػ ػػد البيانػ ػ ػػات
والمعمومػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف المؤسسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات
والو ازرات.
 قصػػور فػػي نقػػل المعرفػػة والتكنولوجيػػالمقطاعات التنموية
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التوجيات االستراتيجية

المحور المالي
نقاط القوة

المحذدات الذاخلية

نقاط الضع

الفرص

المحذدات الخارجية

التحديات

التوجيات االستراتيجية

 كفػ ػػاءات وميػ ػػارات عاليػ ػػة لػ ػػدىموظفي األقساـ المتخصصة.
Skills

 -مي ػ ػ ػػارات تقني ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي اس ػ ػ ػػتخداـ -

التدريب المالي المتخصص

األنظمة المالية.

 -عجز الموازنة العامة

Products/
Services

 -مواكبة المستجدات في األنظمة المالية

 ع ػ ػػدـ كفاي ػ ػػة المخصص ػ ػػات المرص ػ ػػودةبالموازنة

 ميارات التفاوض واالتصاؿ انس ػػجاـ اإلدارة المالي ػػة م ػػع االتفاقي ػػاتStaff

 الخبػ ػرة باألنظم ػػة والقػ ػوانيف الت ػػي  -عدـ تفعيل التدوير الوظيفيتحتـ العمل الحالي واإلداري

 -وجود كفاءات غير مستغمة

Customers

والبروتوك ػوالت الدوليػػة يػػدؿ عمػػى كفػػاءة  -المنافس ػػة ف ػػي اس ػػتقطاب والحف ػػا عم ػػى
ال ػ ػ ػ ػػو ازرة ،وبالت ػ ػ ػ ػػالي الحص ػ ػ ػ ػػوؿ عم ػ ػ ػ ػػى

المنح والمساعدات

مساعدات مالية بسيولة أكبر
 اسػػتحداث وحػػدة االسػػتثمار العػػاـStructure

في الو ازرة
 وجود أقساـ متخصصػة ومقسػمةحسب طبيعة العمل

 ضػ ػ ػػعف التنسػ ػ ػػيق بػ ػ ػػيف بعػ ػ ػػضاألقسػ ػ ػ ػػاـ المعنيػ ػ ػ ػػة بالمطالبػ ػ ػ ػػات

 -توفر فئة مميزة مف المورديف.

Suppliers

المالية

 تطبيق الموازنة الموجية بالنتػائجStrategy

بالتنس ػ ػ ػػيق م ػ ػ ػػع دائػ ػ ػ ػرة الموازن ػ ػ ػػة  -عػػدـ ربػػط إدارة المػػنح والقػػروض
العامة.

مع GFMIS

 تطوير عمميات الػو ازرة لضػماف حصػوؿCompetitors

 -المصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداقية وااللت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزاـ فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

Political
Situation

 -سعي القيادة لجذب االستثمار

Economic
Situation

المعامالت المالية.
Style

المؤسسػ ػػات والجمعيػ ػػات عمػ ػػى التمويػ ػػل
الخارجي مف خالؿ الو ازرة فقط

 االستغالؿ األمثل لممواردShared Values

 -نظاـ الموازنة العامة

 اسػ ػ ػ ػػتغالؿ الوضػ ػ ػ ػػع السياسػ ػ ػ ػػي لزيػ ػ ػ ػػادةالتمويل
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 حصػػوؿ بعػػض المؤسسػػات والجمعيػػاتعمى التمويل الخارجي مباشرة
 عػ ػػدـ االسػ ػػتقرار السياسػ ػػي فػ ػػي الػ ػػدوؿالمجاورة.
 زيادة عدد الالجئيف المتدفقيف لألردف. تباطؤ النمو االقتصادي -تراجع اإليرادات

 -كفاءة اإلدارة المالية

المحور المالي
المحذدات الذاخلية

نقاط القوة

نقاط الضع

المحذدات الخارجية

الفرص

 -تطبيق نظػاـ مػالي ونظػاـ المػوازـ

 -التزايد المستمر في عدد السكاف.

والمشتريات.
Systems

 -ارتفاع معدالت الفقر والبطالة.

Social Situation

 -تطبيق أنظمة مالية محوسبة فػي

 -التف ػػاوت التنم ػػوي ب ػػيف من ػػاطق المممك ػػة

جميع العمميات المالية.

ف ػػي ظ ػػل غي ػػاب مظم ػػة موح ػػدة لمجي ػػود

 إجراءات ضبط النفقات تػػوفر أنظمػػة لتػػوفير كمفػػة الطاقػػةSources

واالعتمػ ػػاد عمػ ػػى الطاقػ ػػة البديمػ ػػة
مثل مشروع الخاليا الشمسية

التحديات

التنموية.
 ع ػ ػ ػ ػ ػػدـ كفاي ػ ػ ػ ػ ػػة المخصصػ ػ ػ ػ ػ ػػاتالمرصودة لمنفقات التشغيمية.

Technology
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 الػ ػ ػ ػػدعـ الحكػ ػ ػ ػػومي لتطبيػ ػ ػ ػػق األنظمػ ػ ػ ػػةالمتخصصة لتسييل خدمة العمالء.

 قصػور فػػي تفعيػػل الخػػدمات اإللكترونيػػةلػ ػربط قواع ػػد البيان ػػات والمعموم ػػات ب ػػيف
المؤسسات والو ازرات.

التوجيات االستراتيجية

محور العمميات الداخمية
نقاط القوة

المحذدات الذاخلية

نقاط الضع

 تػػوفر الميػػارات باختالفيػػا لػػدى مػػوظفي  -ضػ ػ ػ ػػعف بعػ ػ ػ ػػض الميػ ػ ػ ػػارات لػ ػ ػ ػػدىSkills

ال ػػو ازرة لمقي ػػاـ بالمي ػػاـ المطموب ػػة إلنج ػػاز

الم ػ ػ ػػوظفيف الج ػ ػ ػػدد أو ذوي الخبػ ػ ػ ػرة

العمل

القميمة

 تنوع خبرات المػوظفيف ومعػارفيـ ووجػودStaff

نسػ ػ ػ ػػبة عاليػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػف حممػ ػ ػ ػػة ش ػ ػ ػ ػػيادات
الد ارس ػػات العمي ػػا يزي ػػد م ػػف كف ػػاءتيـ ف ػػي
إنجاز األعماؿ

Structure

 مرونة الييكل التنظيمي وقابميتو لمتعػديلفي ضوء المستجدات

المحذدات الخارجية
Products/
Services

 ض ػ ػػعف االحتف ػ ػػا بالكف ػ ػػاءات ف ػ ػػيCustomers

المؤىمػػة فػػي المواقػػع الوظيفيػػة وفق ػاً
لحجـ وطبيعة العمل

الخ ػ ػػدمات لتق ػ ػػديـ خدم ػ ػػة متميػ ػ ػزة

بػيف الجيػات المختمفػة تسػبب التػأخر

لممواطف

في تقديـ الخدمة

والبروتوكػوالت الدوليػػة تسػػاىـ فػػي

يمك ػػف عممي ػػات ال ػػو ازرة الحالي ػػة م ػػف

تطبيػػق عمميػػات واجػراءات الػػو ازرة

مواكبتو وبالتػالي يسػبب القصػور فػي

وفقاً ألفضل الممارسات

تقديـ الخدمة

 -تنافس فػي السػوؽ المحمػي لتزويػد  -اإلج ػ ػ ػراءات الحكوميػ ػ ػػة فػ ػ ػػي تسػ ػ ػػديد

 ضػ ػ ػػعف التنسػ ػ ػػيق عمػ ػ ػػى المسػ ػ ػػتوىاألفق ػ ػ ػػي لمييك ػ ػ ػػل التنظيم ػ ػ ػػي (ب ػ ػ ػػيف

 -التوجو الحكومي لتحسػيف مسػتوى  -البيروقراطي ػ ػػة ف ػ ػػي إجػ ػ ػراءات العم ػ ػػل

 -االلتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزاـ باالتفاقي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات  -زيػػادة عػػدد متمقػػي الخدمػػة بشػػكل ال

الو ازرة

 -ع ػ ػػدـ التػ ػ ػوازف ف ػ ػػي توزي ػ ػػع الكػ ػ ػوادر

الفرص

التحديات

Suppliers

المديريات المختمفة)

الػ ػ ػ ػػو ازرة باالحتياج ػ ػ ػ ػػات الالزم ػ ػ ػ ػػة

مطالبػ ػ ػ ػػات المػ ػ ػ ػػورديف تػ ػ ػ ػػؤدي إلػ ػ ػ ػػى

لتسيير عممياتيا

خفض نسبة رضاىـ عف الو ازرة

 وجػ ػ ػػود خطػ ػ ػػط تشػ ػ ػػغيمية عمػ ػ ػػى مسػ ػ ػػتوىاألقسػػاـ مرتبطػػة باألىػػداؼ االسػػتراتيجية  -عػدـ فيػـ مػػالكي العمميػات ألدوارىػػـ
Strategy

والوطنية
 -تحفي ػ ػػز الم ػ ػػديريات ل ب ػ ػػداع ف ػ ػػي مج ػ ػػاؿ

فػ ػ ػ ػ ػ ػػي تحقيػ ػ ػ ػ ػ ػػق أىػ ػ ػ ػ ػ ػػداؼ الػ ػ ػ ػ ػ ػػو ازرة

 منافسػػة الػػو ازرة مػػع بقيػػة الػػو ازراتCompetitors

االستراتيجية

في جػوائز التميػز تزيػد مػف كفػاءة

التواصل االجتمػاعي فػي مشػاركة ونشػر
الق اررات اإلدارية وأخبار الو ازرة

 تفعيػ ػ ػػل إج ػ ػ ػراءات العمػ ػ ػػل/الميػ ػ ػػاـالمرتبطة بالمديريات

عممياتيا

 تطبيػػق أفضػػل الممارسػػات المتبعػػةفي إدارة العمميات

شػ ػػبكة المعمومػ ػػات الداخميػ ػػة ومشػ ػػاركتيا
Shared Values

والخارجي

واألسس والتعميمات

 -تعم ػػيـ إجػ ػراءات وعممي ػػات ال ػػو ازرة عم ػػى

 -اسػ ػػتخداـ الموقػ ػػع اإللكترونػ ػػي وشػ ػػبكات

 -تعزي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز االتص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداخمي

 -ضػماف التطبيػق وااللتػزاـ باألنظمػة

عمميا مف خالؿ الجوائز المختمفة

مع جميع الموظفيف

التوجيات االستراتيجية

 مقاوم ػػة التغيي ػػر ل ػػدى ال ػػبعض مم ػػايص ػػعب عممي ػػة التحس ػػيف المس ػػتمر

 فػػرص جديػػدة لتحسػػيف اإلجػراءاتPolitical
Situation

وتبسيط اإلجراءات

الناتجػػة ع ػػف تطػػوير العالق ػػة م ػػع
الشػ ػ ػ ػ ػ ػػركاء بسػ ػ ػ ػ ػ ػػبب االسػ ػ ػ ػ ػ ػػتقرار
الداخمي

 تعزيػػز العم ػػل ب ػػروح الفري ػػق ع ػػف طري ػػقتشكيل فرؽ العمل إلنجاز المياـ
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 ع ػػدـ االس ػػتقرار ف ػػي المنطق ػػة بس ػػبباألوضػػاع السياسػػية ممػػا يػػؤدي إلػػى
زيادة العبء عمى عمميات الو ازرة

محور العمميات الداخمية
نقاط القوة

المحذدات الذاخلية

نقاط الضع

المحذدات الخارجية

الفرص

التحديات

 توفر المنح الخارجية لدعـ الو ازرةStyle

Economic
Situation

 -دعـ التطوير والتحسيف المستمر

في تنفيذ عممياتيا
 انض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػماـ األردف لبرن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامجاإلصالح االقتصادي

 ض ػ ػ ػ ػػعف ف ػ ػ ػ ػػي تطبي ػ ػ ػ ػػق األنظم ػ ػ ػ ػػةالموجودة وتحديثيا
 التػػداخل بػػيف ميػػاـ وعمميػػات بعػػض وج ػ ػ ػػود أنظم ػ ػ ػػة مختمف ػ ػ ػػة إلدارة المػ ػ ػ ػواردالبش ػ ػ ػرية مثػ ػ ػػل نظػ ػ ػػاـ التػ ػ ػػدريب ونظػ ػ ػػاـ
Systems

اإلحالؿ الوظيفي وغيرىا
 وج ػػود أنظم ػػة فعال ػػة لالتص ػػاؿ ال ػػداخميوالخ ػػارجي ف ػػي ال ػػو ازرة يس ػػيل م ػػف س ػػير
العمميات

الم ػػديريات مم ػػا يعي ػػق تنفي ػػذ بع ػػض
اإلجراءات
 االرتب ػػاط باألنظم ػػة الحكومي ػػة يزي ػػدمػ ػ ػ ػػف البيروقراطيػ ػ ػ ػػة وبػ ػ ػ ػػطء تنفيػ ػ ػ ػػذ

Social Situation

اإلجراءات

 ارتفػػاع معػػدالت الفقػػر والبطالػػة يزيػػدالعػػبء عمػػى عمميػػات الػػو ازرة بسػػبب
زيادة الطمب عمى بعض الخدمات

 طبيعػ ػػة الت ػ ػػدريب الخ ػ ػػارجي المق ػ ػػدـيعتم ػ ػػد عم ػ ػػى م ػ ػػا ي ػ ػػتـ منح ػ ػػو م ػ ػػف

الجيػ ػ ػ ػػات الخارجي ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػػال يك ػ ػ ػ ػػوف

التػ ػػدريب متخص ػ ػػص بحي ػ ػػث ي ػ ػػؤثر
بشكل مباشر عمى أداء الموظف
 البني ػ ػ ػ ػػة التحتيػ ػ ػ ػ ػػة المحدث ػ ػ ػ ػػة باسػ ػ ػ ػ ػػتمرارSources

والجاىزية اإللكترونية العالية تسػاعد فػي
سير العمميات بسيوؿ ويسر

 ض ػ ػػعف ال ػ ػػدعـ الموجس ػ ػػتي لت ػ ػػوفيربيئة عمل تسيل القياـ بالمياـ.

 ضػ ػ ػ ػ ػػعف فػ ػ ػ ػ ػػي تفعيػ ػ ػ ػ ػػل الخػ ػ ػ ػ ػػدماتTechnology

اإللكترونية وربط قواعد البيانػات بػيف
الو ازرات والمؤسسات الحكومية
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التوجيات االستراتيجية

محور التعمم والنمو
نقاط القوة

المحذدات الذاخلية

Skills

Staff

Structure

 كف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاءات مؤىم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ومدرب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة  -آليػػة توزيػػع الكفػػاءات بػػيف وحػػداتومتخصصة

 -كادر كفؤ ومدرب ومتخصص

 -الييكل التنظيمي المرف

 -االزدواجية في أداء المياـ

Suppliers

عمػ ػػل تقػ ػػاس بشػ ػػكل دوري لػ ػػدى

 -االلتزاـ واإلبداع

 دعـ التحسيف والتطوير المستمرStyle

Products/ Services

 -تسرب الكفاءات

الو ازرة

Shared Values

ومديريات الو ازرة

 -التوجػو الحكػػومي الػػداعـ نحػػو اسػػتم اررية  -ض ػ ػ ػػعف الق ػ ػ ػػدرات المؤسس ػ ػ ػػية ب ػ ػ ػػيف

Customers

 منيجي ػ ػػات متخصص ػ ػػة وخطػ ػ ػػطStrategy

نقاط الضع

 ني ػ ػ ػػج ممأس ػ ػ ػػس إلدارة المعرف ػ ػ ػػةوالتعمـ

الفرص

المحذدات الخارجية

التحديات

التوجيات االستراتيجية

إع ػػداد وتنفي ػػذ البػ ػرامج عم ػػى المس ػػتويات

الجيػػات ذات العالقػػة بإعػػداد وتنفيػػذ

القطاعية والمكانية

البرامج

 -تعدد وتنوع الشركاء

 تس ػ ػ ػػرب الكف ػ ػ ػػاءات م ػ ػ ػػف الجي ػ ػ ػػاتالداعمة ومؤسسات المجتمع المدني

 -دعـ ثقافة التعمـ واإلبداع واالبتكار

 -تعػػدد وتنػػوع شػػركات االستشػػارات الفنيػػة  -تسرب كفػاءات الجيػات والمؤسسػات  -إدارة الم ػوارد البش ػرية وفقػػا ألفضػػل

 خم ػ ػ ػػل ف ػ ػ ػػي توزي ػ ػ ػػع المي ػ ػ ػػاـ ب ػ ػ ػػيفالموظفيف

Competitors

Political Situation

وم اركػػز التػػدريب والمؤسسػػات التعميميػػة

االستش ػ ػػارية والتعميمي ػ ػػة إل ػ ػػى خ ػ ػػارج

المحمية والدولية

البمد

 اش ػ ػ ػػتراؾ ال ػ ػ ػػو ازرة ف ػ ػ ػػي جػ ػ ػ ػوائز التمي ػ ػ ػػز  -اس ػػتقطاب كف ػػاءات ال ػػو ازرة م ػػف قب ػػلالمختمفة

 عالقػػات سياسػػية ودبموماسػػية مميػزة مػػعالجيػ ػ ػػات الدوليػ ػ ػػة وبمػ ػ ػػا يحفػ ػ ػػز تقػ ػ ػػديـ
التعاوف العممي والثقافي

Economic
Situation
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 ت ػػوفر الم ػػنح والمس ػػاعدات ل ػػدعـ ال ػػتعمـوالنمو

مؤسسات محمية وجيات دولية

الممارسات

 االس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتغالؿ األمث ػ ػ ػ ػ ػ ػػل لممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواردالتكنولوجية
 تعزيز ودعـ إدارة المعرفة -توفير بيئة جاذبة لمكفاءات

محور التعمم والنمو
نقاط القوة

المحذدات الذاخلية

نقاط الضع

المحذدات الخارجية

الفرص

التحديات

 قصػ ػ ػػور فػ ػ ػػي آليػ ػ ػػة قيػ ػ ػػاس عائػ ػ ػػدالتدريب والبناء عمى نتائ ِجيا

 توزي ػ ػ ػػع الكف ػ ػ ػػاءات ب ػ ػ ػػيف وح ػ ػ ػػداتومديريات الو ازرة
 عػػدـ تطبيػػق الخطػػة التدريبيػػة وفًقػػاSystems

 أنظمػ ػ ػ ػ ػػة إجرائيػ ػ ػ ػ ػػة متخصصػ ػ ػ ػ ػػةوالكترونية مرنة

لما تـ إعداده مسبقاً

 -ضػػعف قيػػاس مػػدى االلت ػزاـ بػػالقيـ

Social Situation

الجوىرية لمو ازرة
 اسػ ػ ػ ػ ػػتغالؿ المعػ ػ ػ ػ ػػارؼ الضػ ػ ػ ػ ػػمنيةوالصريحة
 ضػ ػ ػػعف تفعيػ ػ ػػل بعػ ػ ػػض األسػ ػ ػػسالداخمية فػي الػو ازرة مثػل المكافػآت
والحوافز

 بني ػ ػػة تحتي ػ ػػة تكنولوجي ػ ػػة حديث ػ ػػةوفعالة
Sources

 -تخص ػ ػػيص مػ ػ ػوارد مالي ػ ػػة لرف ػ ػػع

Technology

كفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاءة الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوارد البش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرية
والتكنولوجية والبنية التحتية
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 -تشجيع اإلبداع واالبتكار

 ض ػػعف التنس ػػيق والػ ػربط اإللكترون ػػيبيف الو ازرات والمؤسسات الحكومية

التوجيات االستراتيجية

