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"وقد أكدت على أن النهج الحكومي ال بد أن يتوخى الشفافية والواقعية، دون تراخ أو تردد، ومع االنتهاء من مرحلة إعداد 
بإيجاد الحلول لمشاكلنا، إال نحن أنفسنا،  االستراتيجيات والخطط فال بد أن يركز النهج الحكومي على التنفيذ الفاعل، فلن يقوم أحد

مكانياتنا وطاقاتنا في مواجهة التحديات أمامنا بعزيمة وتصميم.  "فال بد أن نعتمد على إرادتنا وا 

 الثانية العادية الدورة أعمالخطاب العرش السامي في افتتاح من 
 رـــــعش نــــالثام ةـــــاألم سـلمجل

 1122تشرين ثاني  21
 

الحكومة على تطوير أداء الجهاز الحكومي من خالل اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتحسين مستويات العمل واإلنجاز، ووضع  "ستعمل
مؤشرات قياس األداء والمعايير الضامنة لذلك، بحيث تصبح األساس في قياس إنجاز المسؤولين وأدائهم. كما سيتم تنظيم 

الحكومية، بالتوازي مع برنامج الحكومة في أتمتة العمل من خالل مشروع الحكومة اإلجراءات اإلدارية في الوزارات والمؤسسات 
 اإللكترونية، الذي سنعمل على إنجازه بسرعة ومهنية ليخدم المواطن، ويضمن أعلى مستويات الشفافية والنزاهة."

 

 من كتاب الرد على كتاب التكليف السامي
 الملقي هاني الدكتور دولة حكومة

  1122حزيران  2
  

المقدمة    
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 :عن الوزارة 

 .11/4/1291نشأت وزارة المالية مع تشكيل أول وزارة أردنية في عهد اإلمارة بتاريخ 

 اإلستراتيجية السابقة:

( حيث تم تحقيق األهداف اإلستراتيجية من خالل الخطط 9112-9114تبنت وزارة المالية خطة إستراتيجية سابقة )

واألنشطة ومؤشرات األداء الخاصة باألهداف النوعية، وارتكز تنفيذ ومتابعة الخطة على بطاقات التنفيذية للمديريات 

 مؤشرات األداء ونظام متابعة وتقييم األداء المؤسسي.

( من حيث اإلعداد الداخلي حيث أصبح لدى الوزارة خبرة كافية في مجال 9112-9114تميزت الخطة السابقة )

بطرق عملية، حيث تم مراجعتها وتحديثها بشكل سنوي بما يتوائم مع خطط المديريات إال  إعداد الخطة اإلستراتيجية

 أنها كانت من وجود أنشطة روتينية في بعض المديريات.

 التحديات التي واجهت تنفيذ اإلستراتيجية السابقة:

لتغذية الراجعة لإلستفادة من اعدم وجود آلية محددة وشاملة لتحديد احتياجات الشركاء الحاليين والمستقبليين  -

 منهم.

 عدم تحديد مخاطر لألهداف اإلستراتيجية. -

 عدم وجود آليات لمراجعة اإلجراءات لإلنحرافات. -
 

 ة االردنية الهاشمية ـي المملكـق االستراتيجي الستراتيجية وزارة المالية مع استراتيجية إصالح االدارة المالية العامة فــالتواف 

(8102-8180) 
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 مرتكزات الخطة اإلستراتيجية 

  8182رؤية األردن  .0

من خالل أربعة محاور  9114في نهاية عام  واإلجتماعي اإلقتصاديهذه الرؤية على دراسة الواقع  تبني

قطاع األعمال.و المواطن –أداء الحكومة  –المجتمع للحالة الراهنة لكل من   

  وتمكين المحتاجين في المجتمع.يقيس محور المجتمع المشاركة الفاعلة في حماية 

  مالي نظام المالي والنقدي وضبط عجز الموازنة وبناء  اإلستقراريقيس محور الحكومة الحفاظ على

 كفؤ وتقليل المخاطر.

 ات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها.س محور المواطن تحسين مستوى الخدميقي 

 األعمال رفع كفاءة إدارة المالية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. يقيس محور 

 

 

 المجتمع

 سيادة القانون -

 السالمة واألمن-

 المواطنة الفاعلة-

 المجتمعات األردنية -

 الفقر والحماية اإلجتماعية -

 أداء الحكومة

 اإلستقرار اإلقتصادي-

 الالمركزية-

 حجم وعمل الحكومة-

 أداء القطاع العام-

 امن الموارد-

 البنى التحتية  -

 األعمال

 بنية األعمال -

 التجارة والتنافسية -

 رأس المال من اجل النمو-

األعمال المتوسطة -

 والصغيرة 

 عناقيد النمو -

 المواطن

 الصحة.-

 التعليم.-

 مشاركة القوى العاملة.-

 التشغيل. -



5 
 

 



6 
 

 (8188-8102خطة تحفيز النمو اإلقتصادي ).8
 

 

 السياسات الخاصة بالمالية العامة:

 اإلجمالي.ة والدين العام من الناتج المحلي بالنسب المستهدفة واآلمنة لعجز الموازنة العاماإللتزام  -

 اإللتزام بضرورة تغطية اإليرادات المحلية للنفقات الجارية. -

 

 متطلبات تنفيذ السياسات:

 التوسع في استخدامات أنظمة تكنولوجيا المعلومات في اإلجراءات المالية. -

 كلفة. تبني أدوات تمويل أقل -

 تفعيل آليات الرقابة الداخلية. -
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 اإلطار العام للخطة اإلستراتيجية
 

 

 الوضـــع المستقبلــي الطمـوح الذي تتطلع إليها الوزارة الرؤية 

 األغراض الرئيسية التي وجدت وزارة المالية من أجلها الرسالة

 اإلطار األخالقي المشترك الذي يواجه الوزارة ومنتسبيها القيم

األهداف 
 غايــــات ونتائــــــج مرجــوة ومقاييـــس أداء للــــوزارة االستراتيجية

األهداف الفرعية 
 اتجــــــاه وكيفيــــة تحقيـــــق األهـــــداف اإلستراتيجيـــة للوحدات التنظيمية

البرامج واألنشطة 
 منظومـــــة متكاملـــــة للمشاريــــع التفصيليـــة للوزارة ومشاريع الوزارة

 متابعـــــــة وتقييــــــــــم تنفيـــــــــــذ االستراتيجيــــــــة متابعة وتقييم
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 ةيكل الخطة اإلستراتيجيه     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقارنة المرجعية

)Benchmarking( 

 إعداد التحليل البيئي

)SWOT Analysis( 

والرسالة والقيم إعداد صياغات مبدئية للرؤية  

بشكل مبدئي األنشطةبلورة األهداف االستراتيجية واألهداف الفرعية و   

 التخطيط لعملية التخطيط اإلستراتيجي

عداد الصياغات النهائية للرؤية والرسالة والقيمإ  

بشكل نهائياألنشطة بلورة األهداف االستراتيجية واألهداف الفرعية و   

عداد التقرير  ائيالنهمراجعة شاملة ألجزاء الخطة وا   
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 المديونية 

 المتأخرات 

 استمرار الدعم لبعض المؤسسات 

 

 

 

 

 
 

 معطيات إستراتيجية محورية وإنعكاساتها على مستقبل الوزارة
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 تمت المقارنة المرجعية لألبعاد التالية:

 
في كل من )حيث تم مقارنة وظيفة وزارة المالية والمهمة الرئيسة لها مع وزارة المالية يــالبعد الوظيف «

 .()لبنان/البحرين(
 الوزارات األخرى(. )حيث تم مقارنة إستراتيجية وزارة المالية بإستراتيجياتالبعد اإلستراتيجي «

 

 

 

 (Benchmarking)المقارنة المرجعية 

 ما هي مجاالت التحسين المفضلة؟ أين نحن بالنسبة لآلخرين؟
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 ممكنات ونتائج وزارة المالية
 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتـــــالممكن جــالنتائ   

 قيادة واعدة•

 وزارة موجهة بالنتائج•

  القيـــادة 

 صياغة االستراتيجية ونشرها•

 متابعة تنفيذ االستراتيجية•

 االستراتيجية

 استقطاب كادر بشري مؤهل•

 تحفيز وتمكين االفراد•

 االفــــــراد

 موارد ماليـــة •

 موارد بشرية•

 الشراكة والموراد

 العمليات والخدمات

 دليل العمليات   -أ

 دليل الخدمات  -ب

النتائج 
 الرئيسية

نتائج متلقي 
 الخدمة

نتائج  نتائج االفراد
 المجتمع
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(SWOT ANALYSIS) 

التهديداتو الفرص وأبرز الضعف ونقاط القوة نقاط أبرز  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Strengths نقاط القوة 
  اإلصالح.دعم اإلدارة العليا لبرامج 

 .دور الوزارة الفاعل في القطاع العام 

 .وجود التمويل الالزم لتحقيق أهداف الوزارة 

 نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية(GFMIS). 

  اعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال
 .IPSAS) )ة المالية العام

 المالية وحدة الالمركزية . 

 العام والخاصبين القطاعين وحدة الشراكة 

 

Weaknesses نقاط الضعف   
 ضعف التنسيق ما بين الوزارة ودوائرها التابعة

الوزارات والدوائر و لمعالي الوزير من جهة 
 .أخرى األخرى من جهة 

.قلة الكوادر البشرية المؤهلة 
 

Opportunities الفرص 
 السياسياالستقرار. 
 االسترتيجيين العالقات المميزة مع الشركاء

 والدوليين. المحليين

 
 

 

Threats التهديدات 
.عجز الموازنة 
حجم المديونية 
.حجم وعدم مرونة النفقات الجارية 
 عدم مرونة القوانين واألنظمة التي تحكم

 التوظيف في القطاع العام.
.صغر حجم االقتصاد األردني وانكشافه 
ارتفاع فاتورة دعم الطاقة والمواد التموينية. 
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 الرؤية

إدارة مالية متميزة على المستوى 
اإلقليمي محفزة على اإلبداع 

تساهم في تعزيز االستقرار المالي 
واالقتصادي واالجتماعي  ورفاه 

 .المواطنين في المملكة

 الرسالة

االرتقاء بآليات إدارة المال 
العام ومستوى الخدمات 
المقدمة من خالل تحديث 
التشريعات المالية وتطبيق 
أفضل الممارسات العالمية 
وباالعتماد على الموارد 

البشرية والمعرفية المالية 
 .المتميزة

 القيم

االنتماء -  

الشفافية -  

النزاهة -  

العمل بروح الفريق الواحد -  

التميز واإلبداع في لعمل -  

تزام تجاه لؤولية واالساالخالص والحس بالم:االنتماء
 الوزارة ومتلقي الخدمة.

: االلتزام باإلفصاح في المعامالت الشفافية
وفق أعلى درجات واإلجراءات الالزمة والبيانات 

 المهنية.
:التعامل بحيادية وموضوعية لتحقيق أهداف النزاهة
 الوزارة.

:ترسيخ العمل الجماعي الواحد العمل بروح الفريق
 وسلوكا . را  تفكي

رتقاء بجودة الخدمات االالتميز واإلبداع في العمل:
المقدمة لمتلقي الخدمة حسب أفضل الممارسات 

 العالمية. 
 

 القيم الرسالة الرؤية



15 
 

 اإلستراتيجية األهداف الوطنية واألهداف

 
 

 قليل المخاطرتناء نظام مالي كفؤ و الحفاظ على االستقرار المالي والنقدي وضبط عجز الموازنة وب: الهدف األول
 ة للمواطنين والعدالة في توزيعهاتحسين مستوى الخدمات المقدم: الهدف الثاني

 
 

 
عداد البيانات المال : دف األولـــاله  ية وفق المعايير المالية الدوليةتطوير آليات رسم السياسة المالية وا 

 رفع كفاءة الرقابة المالية :يــــالهدف الثان
 رفع كفاءة إدارة الموارد المالية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص: ثــــالهدف الثال
 خدماتهمكافة المحافظات في آلية تقديم تطوير الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة ومشاركة : عــــــالهدف الراب

 سوية األداء المؤسسي في الوزارة رفع: الهدف الخامس
 ت البشرية والمعارف لدى الموظفينتعزيز القدرا: الهدف السادس

 

 الوطنية األهـداف

 إلستراتيجية للوزارة ا األهداف
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الحفاظ على االستقرار المالي والنقدي وضبط عجز الموازنة وبناء نظام مالي كفؤ •
(2)الهدف الوطني األول وتقليل المخاطر  

عداد البيانات المالية وفق المعايير المالية تطوير آليات رسم السياسة المالية • وا 
 (2-2) الهدف االستراتيجي األول الدولية

الفرعيةاالهداف الوطنية واألهداف اإلستراتيجية واألهداف   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
األهداف 
الفرعية 
 للمديريات

 مديرية الدين العام:
 تعزيز الشفافية واإلفصاح. 1-1-1
 .تخفيض تكاليف ومخاطر اإلقتراض 1-1-2
 .تحقيق التوازن بين الدين الخارجي والدين الداخلي 1-1-3

 مديرية اإليرادات العامة:
 تعزيز اإليرادات المحلية وتوسيع قاعدتها للمساهمة في تغطية النفقات الجارية. 1-1-4

 مديرية الدراسات والسياسات اإلقتصادية:
 تحقيق األهداف اإللزامية والتأشيرية والهيكلية ضمن برنامج اإلصالح المالي. 1-1-5
 تقليل االنحراف بين الفعلي والمقدر للبيانات المالية. 1-1-6
 

 :IPSASوحدة المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام 
 .تطبيق معايير المحاسبية الدولية في القطاع العام على أساس االستحقاق 1-1-7
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الحفاظ على االستقرار المالي والنقدي وضبط عجز الموازنة وبناء نظام مالي كفؤ •
(2)الهدف الوطني األول وتقليل المخاطر  

 (1-2) الهدف االستراتيجي الثاني  رفع كفاءة الرقابة المالية•

الوطنية واألهداف اإلستراتيجية واألهداف الفرعيةاألهداف   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
األهداف 
الفرعية 
 للمديريات

 :  GFMISإدارة المعلومات المالية الحكومية ةمديري
 .على الوزارات والدوائر الحكومية  GFMISاإلنتشار في تطبيق نظام استكمال 1-2-1

 :مديرية المساهمات الحكومية
 تعزيز آلية اإلشراف على مساهمات الوزارة والحكومة في الشركات. 1-2-2
 .التي تساهم فيها وهيئات مديري الشركاتتفعيل أداء ممثلي الوزارة في مجالس إدارة  1-2-3

 :مديرية الرقابة الداخلية
 المحافظة على المال العام والموجودات العامة والتأكد من حسن استخدامها بالشكل األمثل. 1-2-4

 :والتفتيشالمراقبة مديرية 
 .للمحافظة على المال العاموفقا  للتشريعات المعمول بها مراقبة آليات العمل المالي للوزارات والدوائر الحكومية  1-2-5

 مديرية الشؤون القانونية:
 ؤها.لخزينة الحقوقية والجزائية وانهاتفعيل قيود وقضايا ا 1-2-6
 تنفيذ قرارات االحكام الصادرات ضد الخزينة بصورة أصولية. 1-2-7
 والعقود واالتفاقيات التي تعرض على المديرية.تقديم الدراسات والرأي القانوني ودراسة التشريعات  1-2-8
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 (1)الهدف الوطني الثاني  تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها•

 (3-1)الهدف االستراتيجي الثالث  وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاصرفع كفاءة إدارة الموارد المالية •

الوطنية واألهداف اإلستراتيجية واألهداف الفرعيةاألهداف   

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
األهداف 
الفرعية 
 للمديريات

 :العامة الخزينة مديرية

 الحفاظ على رصيد حساب الخزينة دائن لدى البنك المركزي. 2-3-1

 موازنة وزارة المالية وتنفيذ قانون الموازنة بعد اقراره.اعداد مشروع قانون  2-3-2

 :العامة الحسابات مديرية

              ضمن الحكومية للوحدات الختامي والحساب للدولة العامة للموازنة السنوي الختامي إصدارالحساب 2-3-3

 .الدستورية المدة

 .تطوير آلية ادارة الحسابات الحكومية 2-3-4

 :والتعويضات التقاعد مديرية

 ادارة واستثمار أموال صندوقي الضمان واالدخار بأفضل الوسائل وأقل المخاطر. 2-3-5

  :العامة األموال مديرية

 .(قانون تحصيل المال العامتحسين كفاءة آليات تحصيل المال العام )سنداً ل 2-3-6

 :والخاص العام القطاعين بين الشراكة وحدة

 وتنفيذها. والخاص العام القطاعين بين الشراكة لمشاريع القانونية التشريعات تطويرمنظومة 2-3-7
 والخاص العام القطاعين بين الشراكة مشاريع متابعة تنفيذ 2-3-8
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 (1)الهدف الوطني الثاني  تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها•

ومشاركة كافة المحافظات في آلية تقديم تطوير الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة •
 (4-1)الهدف االستراتيجي الرابع  خدماتهم

الوطنية واألهداف اإلستراتيجية واألهداف الفرعيةاألهداف   

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
األهداف 
الفرعية 
 للمديريات

 والتعويضات:مديرية التقاعد 

 تحسين مستوى الخدمات التقاعدية المقدمة لمتلقي الخدمة. 2-4-1  

 :مديرية لجنتي التقاعد المدني والعسكري

                            نجاز القرارات التقاعدية والمالية بوقت أقل وبالدقة المطلوبة إستناداً إلى التشريعات اتحسين آلية العمل و 2-4-2 

 بها.ل المعمو

 مديرية اإلدارة:

 االحتياجات وتقديم الخدمات بأفضل الوسائل وأقل التكاليف.تأمين  2-4-3 

 مديرية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات:

 تطوير األنظمة المعمول بها في الوزارة وتقديم الخدمات المساندة. 2-4-4 

 :مديرية المعهد المالي

 دارة المالية والمحاسبة والرقابة وفي الوزارات والدوائر الحكومية.تحسين مستوى اداء العاملين في اإل 2-4-5 

 المساهمة في نشر المعرفة بمفاهيم اإلدارة المالية العامة الفعالة والمحاسبة والرقابة. 2-4-6

 :مديرية ماليات محافظات

 تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين في المحافظات . 2-4-7 

  المالية:وحدة الالمركزية 

 ومتابعتها . ظل الالمركزية  للمحافظات فينفيذ الموازنة العامة ت 2-4-8   



20 
 

(1)الهدف الوطني الثاني  تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها•  

 (5 -1) الهدف االستراتيجي الخامس رفع سوية األداء المؤسسي في الوزارة •

الوطنية واألهداف اإلستراتيجية واألهداف الفرعيةاألهداف   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
األهداف 
الفرعية 
 للمديريات

 

 

 وحدة الجودة وتقييم األداء المؤسسي: 

 المؤسسي ومأسسة أعمال الوزارة.تطوير نظام األداء  1-5-2
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(1)الهدف الوطني الثاني  تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها•  

 (2 -1)الهدف االستراتيجي السادس  تعزيز القدرات البشرية والمعارف لدى الموظفين•

الوطنية واألهداف اإلستراتيجية واألهداف الفرعيةاألهداف   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

األهداف 
الفرعية 
 للمديريات

 

 مديرية تنمية الموارد البشرية:

 .التطويراالداريوبرامج  البشرية التنمية برامج تطبيق 2-6-1 

 مديرية المعهد المالي:

 .مستوى أداء العاملين في وزارة الماليةتحسين  2-6-2 

 وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص:

 القطاعين العام والخاص ونشر مفهومها.بناء وتعزيز قدرات الكادر الوظيفي لوحدة الشراكة بين  2-6-3
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