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 2010 -2008فترة  اليسعدني أن أقدم لكم الخطة االستراتيجية الثانية لوزارة المالية لتغطي           
تحقيـق األهـداف التـي      وذلك بعد الجهود المميزة لموظفي الوزارة التي بذلوها في سـبيل            

  .  بنجاح2004تضمنتها الخطة االستراتيجية األولى التي تم تبنيها في عام 
 الثانية على المدى المتوسط إلى      ةإن وزارة المالية تتطلع من خالل تطبيق خطتها االستراتيجي        

دفع االقتـصاد الـوطني   وتحفز النمو االقتصادي تعزز االستقرار المالي وترسم سياسة مالية  
  لمواصلة تحقيق معدالت نمو ايجابية مستدامة تنعكس بشكل مباشر على حياة الموطنين 

 و  تحسين كفاءة الرقابة على المال العـام       و    المديونية العامة  وأعباءتخفيض رصيد    وستعمل كذلك على     ورفاههم
زيز القدرات البـشرية    تع و   هذا فضالً عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة      واإلفصاح  االرتقاء بمستوى الشفافية    

  .لوزارةفي اوالمعرفية 
  

برامج ومشاريع إصـالح اإلدارة الماليـة وبـشكل         على تنفيذ    العمل   الوزارةستواصل  لتحقيق هذه التطلعات،    و
بتحـسين أداء   خاصة فيمـا يتعلـق      ينسجم مع األهداف التي حددتها وثيقة األجندة الوطنية ومبادرة كلنا األردن            

 وإيجاد االقتصاديلمواطنين وزيادة معدالت النمو     ل المعيشياالرتقاء بالمستوى   نضباط المالي و  المالية العامة واال  
 م الـوزارة فـي هـذا المجـال    وقستحيث . واألجنبيةفرص عمل جديدة وجذب المزيد من االستثمارات المحلية     

ير الدولية الخاصة بنـشر      واالشتراك في المعاي    المدى  وتطبيق مشروع اإلطار المالي متوسط    بتنفيذ  باالستمرار  
البيانات لمزيد من الشفافية واإلفصاح وتطوير آلية إدارة الحسابات الحكومية بما يخدم سهولة الرقابة على المـال   

األسـس   ضـع سيتم كذلك و  والعام كما ستعمل الوزارة على تطبيق المراحل النهائية من حساب الخزينة الموحد             
 مالية الحكومة والذي سيتم من خالله ربـط كافـة الـوزارات والـدوائر               الالزمة لتطبيق نظام إدارة معلومات    

  الحكومية والمراكز المالية في 
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المحافظات مالياً مع المركز في وزارة المالية وبالتالي توفير قاعدة بيانات شاملة لكافة العمليات المالية للحكومة                 
  . لنهج الالمركزيةاتعميق

  

 البنـك   ووبناء شبكة الكترونية لربط المراكز المالية مع المركـز          ها  افة أعمال لوزارة في حوسبة ك   ستستمر ا كما  
هـدف   واستكمال ربط الماليات مع أنظمة التقاعد واألموال العامـة ب          المركزي األردني من خالل الشبكة اآلمنة     

علـى الموازنـة    تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين وتخفيض أعباء فاتورة التقاعد            
  . العامة

  

 لألعوام هاتإستراتيجيتطبيق   وزارة المالية لتحرص كل الحرص من خالل         ال بد من اإلشارة إلى أن     ختام،  وفي ال 
 على تنفيذ سياسة مالية حصيفة تتالءم ومتطلبات التنمية االقتصادية وتساهم بـشكل فاعـل فـي                 2008-2010

مستوى معيشة المواطن في وجه التقلبـات اإلقليميـة والتـأثيرات           تحقيق األهداف واألولويات الوطنية وتحسين      
 أن أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لكافة موظفي وموظفـات وزارة الماليـة             إالوال يسعني هنا    . الخارجية الكبيرة 

 الذين ما كانت الوزارة لتتمكن من تحقيق أهدافها لوال ما بذلوه من جهد موصول وانتماء مـشهود متمنيـاً لهـم                    
وللوزارة ولهذا الوطن الغالي دوام التقدم في ظل راعي المسيرة جاللة الملك عبد اهللا الثاني المعظـم حفظـه اهللا      

                               .ورعاه
   حمد الكساسبة. د      

  وزيــــر الماليــــة
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ضمن سعى الوزارة الدائم نحو التحسين المستمر واالرتقاء المتواصل فـي األداء، قامـت               
 ت ، لمواكبـة المتغيـرا     2004لوزارة بمراجعة وتطوير خطتها االستراتيجية األولى للعام        ا

 2010- 2008 متوسطة المدى لألعوام     ةالمحلية واإلقليمية والدولية ، بتبني خطة استراتيجي      
وذلك بعـد أن تـم مراجعـة الخطـة            ، لتعزيز االستقرار المالي وتحفيز النمو االقتصادي     

لى وأجراء الدراسة التحليلية لبيئة العمـل الداخليـة والخارجيـة للـوزارة             االستراتيجية األو 
  والوقوف على عناصر القوة والضعف وفرص التحسين والتهديدات، لتحمل الخطة الجديدة

والوصول إلى الممارسات الدولية المثلـي فـي   رفع سوية الخدمات المقدمة في طياتها التوجه الحكومي الساعي ل     
بالرفاه المنشود وفق مؤشـرات اداء ،    رسالة الوزارة لتحقيقتائج والشفافية ورضا متلقي الخدمة   تحقيق أفضل الن  

لبرامج عمل فنية وإدارية متعددة ومتنوعة تضمنتها الخطة الستراتيجية في مجـاالت إدارة المـوارد البـشرية                 
فاءة الرقابة على المال العام ومستوى      والمالية والمعرفية والعملياتية لتحقيق األهداف المؤسسية للوزارة بتحسين ك        

الخدمات المقدمة وتخفيض رصيد أعباء المديونية العامة وتعزيز القدرات البشرية والمعرفية هذا باإلضافة إلـى               
  .االرتقاء بمستوى الشفافية واإلفصاح

ـ       ر ففي مجال إدارة الموارد تسعى الخطة الى تجذ ي         وارد وتحـديثها    منهجية لتخطيط وتطوير وإدارة وتنمية الم
بيئـة عمـل   بالمحافظة على  او البشرية  عليها سواء الموارد المعرفية والمالية والماديةوالمحافظةوبناء قدراتها 

 عن طريق تبني سياسات توظيف تتميز بالعدالة والـشفافية          ،وأجواء مساندة للموظفين تؤدي إلى تميز في األداء       
ى تخطيط قوى العرض والطلب لقوى العمل وبـرامج التـدريب           وكذلك برامج مكافآت وتعويضات باإلضافة إل     

  .والتطوير وتأمين الضمان الوظيفي واالحتفاظ بالموظفين
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اما في مجال إدارة العمليات فإلى جانب وجود أنشطة شمولية لتخطيط وتنفيذ ومراجعة وتطوير أنظمـة العمـل                  
  وير المستمر يضمن تحقيق التحديث والتطاداخل الوزارة تضمنتها الخطة بم

 فقد تضمنت الخطة ايضا األنشطة المستمرة المتعلقة بالوقوف على رضا متلقي الخدمة والتعامل معها وبما يكفل                
  .التحسين المستمر في تقديم الخدمات

 التي تتبناها الوزارة والتي سنعمل معا على وضعها موضع التطبيق خالل سنواتها الثالثة              ةالخطة االستراتيجي ان  
منا العمل الجاد الدؤوب والمتواصل لتحقيق اولويات الوزارة وبما يسهم في تحقيق األهداف الوطنية سائال               تحتاج  

  .المولى العزيز التوفيق والنجاح ومقدما الشكر ا لكافة الموظفين الذين ساهموا في إعدادها

ين كناكريةدعزال  

ام ـــن العـــاالمي  
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  ةــــــــ الماليةر وزانظرة عامة عن

  
وتوجيه  رسم السياسة المالية للدولة واإلشراف على تنفيذها في يأساسدور بطلع وزارة المالية ضت

وتحقيق التكامل بين السياسة  إدارة الدين الحكومي الداخلي والخارجيباالضافة الى  االستثمار الحكومي
  .المالية والسياسة النقدية خدمة لالقتصاد الوطني

  
وتوريدها للخزينة واإلشراف على صرف  تحصيل اإليرادات العامةعلى وتشمل االعمال االساسية للوزارة 

دراسة األوضاع  ،إدارة التدفقات النقدية ،وتنظيم الحسابات المتعلقة بهما والرقابة عليها النفقات العامة 
إدارة شؤون التقاعد المدني ،  الضريبيةالمالية والنقدية واالقتصادية وتحليلها وتقييم السياسات واإلجراءات

إعداد التشريعات المالية المتعلقة باإليرادات  ،دراسة القضايا التي تنشاً عنها حقوق للحكومة ،والعسكري
  . العامة والنفقات العامة والعمل على تطويرها وتحديثها

  
  والمدنييننالعسكرييقاعدين المتطنين االمومن متلقي الخدمة ومنهم رة خدماتها للعديد ا الوزكم تقدم

، ومؤسسات محلية واقليمية مؤسسات القطاع الخاص، الدوائر الحكومية االخرى، والمواطنين بشكل عام
  .ودولية
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  - :اطار التخطيـــــط
  

 النمو وتحفيزإيمانا من وزارة المالية في تحقيق ورسم السياسة المالية لتعزيز االستقرار المالي 
) لمدة ثالث سنوات (  المدىمتوسطةفقد دأبت على إعداد خطة إستراتيجية ألهدافها ، ي  االقتصاد

ة للوزارة والتي انبثقت من األهداف الوطنية ضمن يتركزت وبشكل أساسي على األهداف المؤسس
 المشاركة والعمل بروح الفريق الواحد مبدأمساهمة فاعلة من جميع العاملين في الوزارة لتجسد 

  .نينالمواط رفاه مع رفع سوية الخدمات المقدمة لتحقيق لتنسجم
  

 والذي حدد نقاط SWOTیة والخارجیة باستخدام اسلوب وقد اعتمدت الوزارة على تحلیل البیئة الداخل
ن البیئة علیة والناتجة القوة والضعف الحالیة للوزارة باالضافة الى تحدید الفرص والتحدیات المستقب

  :ج التحلیل كما یليالخارجیة وجاءت نتائ
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  تحلیل بیئة عمل وزارة المالیة

وجود قیادة واعیة ألھمیة تنفیذ برامج  §
زارة اإلصالح وداعمة لتحقیق رؤیة و

المالیة واألھداف الوطنیة الخاصة 
 .بھا 

تغیر (عوامل اقتصادیة خارجیة  §
األسعار العالمیة ألسعار النفط وأسعار 

المواد التموینیة وتذبذب في أسعار 
  .)العمالت

توفر الموارد المالیة لتحقیق أھداف  §
 وزارة المالیة 

 وجود قنوات اتصال عامودي وافقي §
  لةغالبیة العملیات مبسطة وسھ §

 نقاط الضعف نقاط القوة

ضعف الربط بین الوزارة من جھة  §
ائر الحكومیة من والوزارات والدو

 جھة أخرى
ضعف االتصال بین الوزارة  §

 والجمھور الخارجي 
 تأھیل القیادات ل  عدم وجود برامج §
عدم كفایة الكفاءات البشریة في  §

 الوزارة
 قلة عدد الخدمات االلكترونیة §
 

 التھدیدات الفرص

 االستقرار السیاسي واألمني §
  التطور التكنولوجي   §
 

 

ات الجاریة زیادة النمو في النفق §
 . العامة للموازنة 

وجود قوانین وأنظمة تحكم عمل  §
 )نظام الخدمة المدنیة(الوزارة 

 عوامل اقتصادیة خارجیة §
وجود سوق عمل لفرص جاذبة  §

 للكفاءة
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  -:األهداف الوطنية 

 
  :تساهم وزارة المالية في تحقيق األهداف الوطنية التالية 

ü تطوير االقتصاد الوطني ليكون مزدهرا ومنفتحا على األسواق اإلقليمية والعالمية .  

ü عة للمسائلة على الصعيدين المركزي تعزيز اإلدارة الحكومية لتكون مستقرة ماليا وشفافة وخاض  
 .والمحلي  

  
  .وقد قامت الوزارة بعرض االهداف الوطنية التي تساهم الوزارة في تحقيقها على شركائها
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   - :الرؤیة 
  

   -:تتمثل رؤیة وزارة المالیة بما یلي  
  

  ."الي واالقتصادي في المملكة وتحقیق رفاه المواطنینإدارة مالیة متمیزة على المستوى اإلقلیمي تساھم في تعزیز االستقرار الم"  
  
  
  

  -:الرسالة 
  

  :تسعى وزارة المالیة الي تحقیق الرسالة التالیة   
  
االرتقاء بالیات إدارة المال العام ومستوى الخدمات المقدمة من خالل تحدیث التشریعات المالیة وتطبیق أفضل "

  ."د البشریة والمعرفیة المتمیزة الممارسات العالمیة وباالعتماد على الموار
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  - :القیم الجوھریة
  :ترتكز وزارة المالیة في تنفیذ إستراتیجیتھا على القیم والمبادئ الجوھریة التالیة

  الحس بالمسؤولیة •  االنتماء
  معھا االلتزام تجاه الوزارة والعاملین فیھا والمتعاملین •  
    

  داء في جمیع المستویاتقیاس ورفع تقاریر عن اال •  التطویر المستمر
  تطویر وتدریب الكوادر البشریة بشكل مستمر •  
  متابعة التغییرات التكنولوجیة لتبني الفرص الجدیدة •  

  تبادل المعلومات •  الشفافیة واإلفصاح
  جعل جمیع نشاطاتنا ونتائج اعمالنا معلنة وشفافة •  
  اإلفصاح بأعلى درجات المھنیة •  
  توحةضمان قنوات اتصال واضحة ومف •  
  تبسیط االجراءات •  

  تخطیط على أسس موضوعیة •  التخطیط السلیم 
  مؤشرات مستھدفة قابلة للقیاسالعمل ضمن  •  

  التمیز بتقدیم خدمة •  التمیز
  وفق معاییر دولیةالعمل  •  
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    لوزارة المالیةالمؤسسیةاألھداف 
  

 والتي ستحكم نشاطات الوزارة خالل فترة مؤسسیةلتحقیق الرؤیة والرسالة، حددت وزارة المالیة خمسة اھداف 
  : الثالث سنوات القادمة من عمر الخطة وتشمل ھذه االھداف ما یلي

  .رسم السیاسة المالیة بشكل یعزز االستقرار المالي ویحفز النمو االقتصادي .1
  . المدیونیة العامة وأعباءتخفیض رصید  .2
  .تحسین كفاءة الرقابة على المال العام .3
  .واإلفصاحوى الشفافیة االرتقاء بمست .4
 .تحسین مستوى الخدمات المقدمة .5
  .تعزیز القدرات البشریة والمعرفیة لوزارة المالیة  .6
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 من خالل النشاطات رتبطة مع االهدافميوضح القسم التالي معلومات اضافية عن النتائج المراد تحقيقها وال
 .التي ستضطلع بها المديريات

  
  اف الفرعیة لوزارة المالیة االھداف المؤسسیة واالھد

  
  الھدف المؤسسي

 .رسم السياسة المالية بشكل يعزز االستقرار المالي ويحفز النمو االقتصادي
 

   المرتبطةاالهداف الفرعية
 

 نسبة االنحراف بين المتوقع والفعلي للبيانات المالية تقليل  .1
 %.4ى ال % 6.8تخفيض نسبة االنحراف في تقدير االيرادات المحلية من   .2
 % .8الى % 11.3تخفيض نسبة االنحراف في تقدير النفقات الجارية من   .3
بتخفيض القيمة المطلقة لمجموع ،تقليل نسبة االنحراف بين المتوقع والفعلي للبيانات االقتصادية   .4

  .7 الى 10االنحرافات من 
 % .100تحصيل االيرادات المكلفة بها مديرية االيرادات العامة بنسبة   .5
 .)دائن (حافظة على حساب الخزينة الموحد الم  .6
  .اعداد التدفقات النقدية تطوير الية   .7
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  الھدف المؤسسي
 .تخفيض رصيد واعباء المديونية العامة 

 
   المرتبطةاالهداف الفرعية

 
من الناتج المحلي )% 60  (لما نسبته عدم تجاوز الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من االوقات 

 .لي باالسعار الجارية للسنة االخيرة التي تتوفر عنها البيانات االجما
  

  الھدف المؤسسي
 تحسين كفاءة الرقابة على المال العام 
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   المرتبطةاالهداف الفرعية
 

تطوير الية ادارة الحسابات الحكومية بما يخدم سهولة الرقابة على المال العام وتسريع تدفق االموال   .1
 .ا للخزينة يومي

صص في قانون الموازنة من المخ% 1الحد من الزيادة المصروفة على الرواتب التقاعدية بنسبة   .2
 . العامة 

 % .9زيادة العائد على االستثمار في صندوق الضمان واالدخار الي   .3
 100 إدارتها بمبلغ )مديرية النفقات  ( تحقيق وفر من مخصصات البرامج التي تتولى المديرية  .4

  .2008م مليون لعا
 .%30تخفيض نسبة االستيضاحات المقدمة من ديوان المحاسبة لوزارة المالية بنسبة   .5
 .توحيد مفاهيم الرقابة الداخلية   .6
 . %20تخفيض النفقات التشغلية الموجودة ضمن برنامج  مديرية االدارة بنسبة   .7
 .سنويا% 3زيادة عدد الجوالت التفتيشية على الوزارات والدوائر الحكومية بنسبة   .8
 %10تحصيل المــال العـــام بفاعليـة وكفاءة وزيادة نسبة التحصيالت بنسبة   .9

 .ام وتحديثها وفقاً للحاجةل التشريعات القانونية الناظمة للمال العتفعي .10
 .تحصيل المال العام ات المحافظات ومراكزها فيتفعيل دور مالي .11
 .ورة دورية ومنظمةمتابعة قضايا الخزينة والمنظورة قضاء بكفاءة وبص .12
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  الھدف المؤسسي
 االرتقاء بمستوى الشفافية واالفصاح 

  
   المرتبطةاالهداف الفرعية

 
  .اعداد التقارير المالية بشكل دوري ومنتظم عند الطلب .1
 .تطوير اعداد التقارير الشهرية .2
 .تطوير اعداد تقارير النشرة  .3
  . )SDDS( تطبيق كامل المعايير الدولية الخاصة لنشر البيانات .4
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  الھدف المؤسسي
 تحسين مستوى الخدمات المقدمة 

 
   المرتبطةاالهداف الفرعية

  
 %30انجاز معاملة التقاعد بوقت يقل عن الوقت الحالي بنسبة   .1
  %50زيادة عدد من الخدمات التقاعدية المقدمة من خالل مديريات المالية في المحافظات بنسبة   .2
 .من معامالت مديرية النفقات من خالل خدمة المكان الواحد % 50نسبة تبسيط اجراءات العمل ب  .3
بهدف تنمية مهارات وقدرات موظفي % 20زيادة عدد المتدربين في مجال المالية العامة بنسبة   .4

 .الدولة
 .سنويا  % 20زيادة مستوى االداء الفردي والمؤسسي في وزارة المالية بنسبة   .5
دول االخرى على  والخبرات مع موظفي الوزارات المالية في التعزيز وتشجيع تبادل المعارف  .6

 .المستوى االقليمي
 .سنويا%.20رفع نسبة رضى الموظفين من الخدمات المقدة بنسبة   .7
 .تحويل اعمال الوزارة الى اعمال الكترونية والتقليل من استخدام الورق  .8
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  الھدف المؤسسي
 ة المالية تعزيز القدرات البشربة والمعرفية لوزار

  
   المرتبطةاالهداف الفرعية

 
 .ادارة الموارد البشرية بكفاءة وفاعلية  .1
تفعيل آليات االتصال والتواصل مع موظفي الوزارة وتشجيعهم على البقاء في وظائفها ورفع مستوى   .2

 .الرضا الوظيفي لديهم
 .عيةتدعيم واقع واتجاهات الموظفين نحو العمل وتحسين بيئته النفسية واالجتما  .3
 .استكمال تطوير االنظمة المحوسبة لمديريات الوزارة المختلفة   .4
 .تحديث البنية التحتية الخاصة باالجهزة   .5
تدريب موظفي الوزارة على االنظمة المحمسبة وعقد الدورات التدريبية المتخصصة لكادر مديرية   .6

 . الحاسوب
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   لوزارة المالیةستراتیجیة االھداف االمؤشرات اداء 
  
  

المستهدف 
في األجندة 

  الوطنية

  المستهدف وفق 
  مؤشر األداء   األهداف اإلستراتيجية  الرقم   لوزارة الماليةةالخطة االستراتيجي

2012  2008  2009  2010  
كنسبة من عجز الموازنة العامة 

  %6.2-  %8.0-  %10.8-  %3.6-  .)قبل المنح(حلي اإلجمالي الناتج الم

نسبة اإليرادات الضريبية إلى إجمالي 
%58.3  %71.0  .اإليرادات العامة  61.7%  65.9%  

نسبة تغطية اإليرادات المحلية 
%100.3  %90.5  %140.0  .(%)للنفقات الجارية   %106.3 

1  
رسم الـسياسة الماليـة بـشكل يعـزز         
ــو  ــز النم ــالي ويحف ــتقرار الم  االس

  .القتصاديا

نسبة إجمالي اإلنفاق العام إلى الناتج 
  .( %)ي اإلجمالي المحل

-  42.3%  %40.0 %38.4 

  . المديونية العامةوأعباءتخفيض رصيد   2
إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج 

 61.2% 62.5%  %65.2  %63.0  .(%)المحلي اإلجمالي 

 المعايير الخاصة بنشر البيانات نسبة  .واإلفصاحاالرتقاء بمستوى الشفافية   3
  .المطبقة

-  60%  80%  100%  
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المستهدف 
في األجندة 

  الوطنية

  المستهدف وفق 
 لوزارة ةالخطة االستراتيجي
  مؤشر أداء السياسات  السياسات/األهداف اإلستراتيجية  الرقم  المالية

2012  2008  2009  2010  

4  
  .تحسين كفاءة الرقابة على المال العام

  

حجم اإلنفاق فوق سقف الموازنة  •
 .)مليون دينار(العامة 

حراف اإليرادات المحلية الفعلية ان •
  (%)عن المقدرة 

0.0  
  

± 5.0%  

0.0  
  
6.0%  

0.0  
  
5.5%  

0.0  
  
4.0%  

زيادة نسبة الرضا الوظيفي لموظفي 
  وزارة المالية

-  75%  78%  80%  

5  
تعزيز القدرات البشرية والمعرفية لوزارة     

نسبة مساهمة االدارة العليا   .المالية
  رفةوالموظفين في ادارة نشر المع

-  60%  65%  70%  

  .تحسين مستوى الخدمات المقدمة  6
نسبة الرضا عن الخدمات المقدمة 

  %80  %75  %68.7  -  فيما يتعلق بوزارة المالية
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  لوزارة المالیةخطط اعمال المدیریات الخاصة باستراتیجیة 
  
 خطة عمل مديرية الدراسات والسياسات االقتصادية -1
 

ةاالنشط/ البرامج  الهدف  المسؤولية الفترة الزمنية  
2008 2009 2010 

 مؤشر االداء
 مساندة رئيسية

  المخاطر

تقليل نسبة االنحـراف    
بين المتوقع والفعلـي    
للبيانات المالية وذلـك    
ــسبة  ــيض نـ بتخفـ
االنحراف في تقـدير     
اإليرادات المحلية مـن    

  %.4إلى  % 6.8
  

وتخفيض نسبة 
االنحراف في تقدير 

من النفقات الجارية 
  % .8إلى % 11.3

 مشروع اإلطار المـالي     -
 متوسط المدى

  
  
  
  
  
مشروع بناء نماذج مالية     -

  لتقدير اإليرادات

6.0 %
   مستمر
  
  
10.0 %
  مستمر

5.5%  
  مستمر
  
  
9.3 %

  مستمر

4.0 
%  
  مستمر
  
  
8.0 %

  مستمر

ــسبة  نـــ
االنحراف بين  
ــع  المتوقــ
ــي  والفعلــ
ــات  لبيانــ
ــرادات  اإليـ

  المحلية
  

ــسبة  نـــ
االنحراف في  

ر النفقات  تقدي
  الجارية

رئيس وحدة  
ــسياسات  ال
الماليـــة 
واالقتصاد

  ية

رئيس قسم 
اإليرادات 

/ العامة 
مدير 
مديرية 

اإليرادات 
  العامة 

  
  

ارتفاع أسـعار المـواد      . 1
 الغذائية والنفط العالمية 

 
  .زيادة الدعم المقدم.  2
  
عدم تحقق الفرضيات . 3

  .التي تبنى عليها التقديرات

ف تقليل نسبة االنحـرا   
بين المتوقع والفعلـي    
، للبيانات االقتـصادية  

بتخفيض القيمة المطلقة   
لمجموع االنحرافـات   

  .%7 إلى %10 من

 
 مـشروع بنـاء نمــاذج   -

 اقتصادية للتنبؤ
  
  

9.0  %
  مستمر
  
  

8.0  %
  مستمر
  
  

7.0  %
  مستمر
  
  

ــسبة  نـــ
االنحراف بين  
ــع  المتوقــ
ــي  والفعلــ
ــات  للبيانــ

  االقتصادية

رئيس وحدة  
ــسياسات  ال

يـــة المال
واالقتصاد

  ية
  

  

عدم االنتهاء من بنـاء     . 1
ــصادية   ــاذج االقت النم

  .المطلوبة
  
عدم تحقق الفرضـيات    . 2

  .التي تبنى عليها النماذج
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االنشطة/ البرامج  الهدف المسؤولية الفترة الزمنية  

2008 2009 2010 

 مؤشر االداء
 مساندة رئيسية

 المخاطر

إعداد التقارير الماليـة    
ي ومنـتظم   بشكل دور 

 عند الطلب
 

 مشروع اشتراك الوزارة    -
في المعايير الخاصة بنـشر     
.البيانات  

 

60 %
مستمر   

 

80 %
 مستمر

  
 

100 %
مستمر   

 

نشرة ماليـة   
 الحكومة

ــيس  رئ
ــسم  قـ
 اإلحصاء

رئيس قسم  
 الحسابات
/ الختامية  
مديريـــة 
الحسابات 
 العامة 
رئيس قسم  
اإلحــصاء 
/ والتقارير
مديريـــة 
 الدين  
 رئيس قسم 
ــات  العالق
ــة  / المالي
مديريـــة 
االدارة 
 النقدية 

ــق  . 1 ــي تطبي ــأخر ف الت
المعايير الخاصة بنـشر    
.البيانات  
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  خطة عمل مديرية االيرادات -2

االنشطة/ البرامج  الهدف المسؤولية الفترة الزمنية  

2008 2009 2010 

 مؤشر االداء
 مساندة رئيسية

 المخاطر

  
ية ادارة تطوير ال

الحسابات الحكومية بما 
يخدم سهولة الرقابة 

على المال العام وتسريع 
تدفق االموال للخزينة 

 يوميا

  
اعتماد بنك اواكثر مؤهل 
وقادر على تنفيذ الية ادارة 

طرح ( الحسابات الحكومية 
 ) .عطاء 

  
شهر 

3-9 

    
التوريد اليومي 

لحساب 
 اإليرادات

  
مدير 
مديرية 
  الحسابات

  
  

  
 مدير

مديرية 
  االيرادات

  
عدم وجود الية للربط بين 
البنوك القابضة لإليرادات 

العامة والوزارة يمكن 
الوزارة من الرقابة على هذه 

البنوك والتأكد من تحويلها 
  اإليرادات أوال بأول

 
تحديث طرق تحصيل 

خالل التوسع االيرادات من 
في اعتماد الطرق االلكترونية  

شهر 
3-

12 

نسبة تحصيل   
 االيرادات 

مدير 
االيرادات 

  العامة
رؤساء 
  األقسام

الموظفون 
 المكلفون

وزارة 
االتصاالت 
والشركات 
ــة  مقدمـ

  الخدمة
 

المتابعة المستمرة للبيانات 
المالية للمؤسسات المشمولة 

 .الفوائض المالية بقانون 

شهر 
4-

12 

شهر 
4-12 

شهر 
4-

12 

   

متابعة الجهات المكلفة 
  .لتحصيل االيرادات دوريا 

      

تحصيل االيرادات 
المكلفة بها مديرية 

االيرادات العامة بنسبة 
100% 

        

 عدم الربط عبر شبكة -
المعلومات ما بين الوزارة 

ودوائرها والجهات 
 .المكلفة بدفع اإليرادات

ضعف متابعة الجهات و
المكلفة لنقص الكادر 

  المؤهل
 كثرة التعديالت على -

التشريعات المالية واتخاذ 
العديد من القرارات 

اإلدارية المتعلقة باإلعفاء 
من الضرائب والرسوم 

والتي تنفذها جهات أخرى 
 .غير المديرية
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االنشطة/ البرامج  الهدف المسؤولية الفترة الزمنية  

2008 2009 2010 

 مؤشر االداء
 مساندة رئيسية

 المخاطر

التاكد من تطبيق الجهات  
باستيفاء رسوم طوابع المكلفة 

  .االيرادات 

 عدم معرفة كثير من -      
الجهات المكلفة بتطبيق 

القوانين والتشريعات وكذلك 
الموظفين القائمين على 
 تطبيق هذه القوانين

  
تطوير الية ادارة 

الحسابات الحكومية بما 
يخدم سهولة الرقابة على 
المال العام وتسريع تدفق 
 االموال للخزينة يوميا

  
اعتماد بنك اواكثر مؤهل 
وقادر على تنفيذ الية ادارة 

طرح ( الحسابات الحكومية 
 ) .عطاء 

  
شهر 

3-9 

    
التوريد اليومي 

لحساب 
 اإليرادات

  
مدير 
مديرية 
  الحسابات

  
  

  
مدير 
مديرية 
  االيرادات

  
عدم وجود الية للربط بين 
البنوك القابضة لإليرادات 

العامة والوزارة يمكن 
 الرقابة على هذه الوزارة من

البنوك والتأكد من تحويلها 
  اإليرادات أوال بأول
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  خطة مديرية النفقات العامة -3
 
 

االنشطة/ البرامج  الهدف المسؤولية الفترة الزمنية  

2008 2009 2010 

 مؤشر االداء
 مساندة رئيسية

 المخاطر

مراجعة البرامج  .1
الموجودة في 

الموازنة ودراستها 
وإعادة تقدير 

 .مخصصاتها  دوريا
  

مقدار النسبة       
المئوية من 

الوفر المتحقق 
قياساً إلى 
الوفر 
  المستهدف

رئيس 
قسم 

النفقات 
 .الجارية
رئيس 

قسم 
النفقات 

  الرأسمالية

 الوزارء لالنفاق طلب رئاسة  
على بنود جديدة غير محددة 

  في الموزانة 

تحقيق وفر من 
مخصصات البرامج 

ديرية التي تتولى الم
) 100(إدارتها بمبلغ 

  2008مليون دينار لعام 
  

 اعتماد التدقيق -2
والرقابة األولية آلليات 

  الصرف

وجود رقلبة       
الليات 
  الصرف

مدير 
  النفقات

مدير 
مديرية 
الرقابة 
  الداخلية

  ال يوجد

تبسيط إجراءات العمل 
من % 50بنسبة 

معامالت المديرية من 
خالل خدمة المكان 

  .احدالو
  

تفعيل تواجد موظف مديرية 
النفقات العامة في هذه القاعة 
النجاز معامالت مراجعي 

  .المديرية

نسبة      
المعامالت 
المنجزة في 
خدمة المكان 
الواحد الى 
المعامالت 
المنجزة في 
  المديرية

جميع 
رؤساء 
أقسام 
  المديرية

الرقابة 
المالية، 
الديوان 
العام ، 

الحسابات 
  العامة

در البشري نقص الكا
 .والمؤهل

  
حدوث أعطال فنية في النظام 
المحوسب وأجهزة الحاسوب 

  .المستخدمة
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 الحسابات العامةخطة عمل مديرية -4
 

االنشطة/ البرامج  الهدف المسؤولية الفترة الزمنية  

2008 2009 2010 

 مؤشر االداء
 مساندة رئيسية

 المخاطر

تطوير إعداد التقارير 
 الشهرية 

يق نظام تحديث تطب -1
اإلدارة المالية 

واألنظمة المعمول بها 
  في المديرية 

مدير  عدد التقارير    
مديرية 

الحسابات 
 العامة
رئيس 

قسم 
الحسابات 
 المركزية

مدير 
مديرية 

 الحاسوب
رئيس قسم 

الحساب 
 الختامي

تعطل األنظمة المحوسبة 
 المستخدمة 

 تطوير إعداد تقارير 
 النشرة 

 
 

داول الخاصة  إعداد الج-1
 بالنشرة 

إعداد الجداول    
الخاصة 
 بالنشرة 

مديرية 
 الحسابات

قسم 
الحسابات 
المركزية 

و قسم 
الحساب 
 الختامي

 تأخر إصدار النشرة  
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االنشطة/ البرامج  الهدف المسؤولية الفترة الزمنية  

2008 2009 2010 

 مؤشر االداء
 مساندة رئيسية

 المخاطر

كامل المعايير تطبيق 
الدولية الخاصة لنشر  
 SDDSالبيانـات  

 المشاركة في تنفيذ -1
متطلبات االنضمام إلى 

SDDS المعيار 
 الخاص

انجاز متطلبات    
انضمام األردن 

 للمعيار

مدير 
مديرية 

 الحسابات
مدير 

مديرية 
الدين 
 العام
مدير 

مديرية 
اإلدارة 
 النقدية
رئيس 

قسم 
 الحساب

شكلة صافي عدم حل م الختامي
 التمويل 
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 خطة عمل مديرية الدين العام -5
 

االنشطة/ البرامج  الهدف المسؤولية الفترة الزمنية  

2008 2009 2010 

 مؤشر االداء
 مساندة رئيسية

 المخاطر

3شهر  شراء الدينشراء الدين مدير  رصيد الدين   
الدين 
/ العام

قسم إعادة 
هيكلة 
 الدين

مدير 
 الدراسات

 ال يوجد

تنفيذ المشاريع     مبادلة الدين
الخاصة بمادلة 

 الدين

مدير 
الدين 
/ العام

قسم إعادة 
هيكلة 
 الدين

م الموافقة من قبل  عد- 
 الجهات 

الدائنة على بعض 
 المشاريع

عدم تجاوز الرصيد 
القائم للدين العام في 
أي وقت من األوقات 

من %) 60 (بما نسبتة
 اإلجمالي الناتج المحلي

 باألسعار الجارية للسنة
األخيرة التي تتوفر 
 عنها البيانات

3شهر  تعديل قانون الدين العام اصدار قانون    
 جديد

مدير 
الدين 
 العام 

المستشار 
 القانوني

 ال يوجد
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 خطة عمل مديرية االدارة النقدية -6
 
 

االنشطة/ البرامج  الهدف المسؤولية الفترة الزمنية  

2008 2009 2010 

 مؤشر االداء
 مساندة رئيسية

 لمخاطرا

المحافظة على حساب 
الخزينة الموحد 

  ).دائن (
 

 تطبيق المراحل النهائية 
من حساب الخزينة 

 .الموحد 

شهر  
10 

شهر 
12 

رصيد 
المديونية مع 

البنك 
 المركزي   

مدير 
اإلدارة 
  النقدية
مدير 

الحسابات 
 العامة

رئيس قسم 
التدفقات 
  النقدية
 قسم رئيس

الحساب 
الختامي 

والحسابات 
 المركزية

مخاطر خارجية بعدم 
امكانية دمج حسابات وزارة 

التخطيط بالعملة االجنبية 
تحت مظلة حساب الخزينة 

  .الموحد 
 .وجود نفقات غير متوقعة 

 إعداد خطة التدفقات -2  
  .النقدية 

  وجود خطة      
  

رئيس قسم 
التدفقات 
  النقدية

لجنة إعداد 
خطة 
ات التدفق

  النقدية

رئيس قسم 
  الخزينة

ارتفاع األسعار العالمية 
للمواد التموينية الذي يوثر 

على توقعات التدفقات 
  .النقدية 
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االنشطة/ البرامج  الهدف المسؤولية الفترة الزمنية  

2008 2009 2010 

 مؤشر االداء
 مساندة رئيسية

 المخاطر

تطوير إلية إعداد 
  . النقديةتالتدفقا

 إعداد خطة التدفقات -1
  )أسبوعية ويومية (النقدية 

تحديث وتطبيق نظام -2
  .للتدفقات النقدية 

  

وجود خطة       
أسبوعية 
  ويومية

رئيس 
قسم 

التدفقات 
  النقدية
لجنة 
إعداد 
خطة 

التدفقات 
  النقدية

رئيس قسم 
  الخزينة

عدم وجود نظام للتدفقات 
  .النقدية 
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االدارةطة عمل مديرية  خ-7  
 

االنشطة/ البرامج  الهدف المسؤولية الفترة الزمنية  

2008 2009 2010 

 مؤشر االداء
 مساندة رئيسية

 المخاطر

وضع آلية عمل لتخفيض -1
النفقات التشغيلية تتضمن 

إعداد التعاميم الالزمة 
باء لترشيد استهالك الكهر

والهاتف والماء 
  .والمحروقات والقرطاسية 

شهر 
12 

 إصدار آلية   
نسبة خفض 
رئيس  النفقات

قسم 
 المحاسبة

رئيس قسم 
 اللـوازم

قسم 
 الخدمات

إجراء الصيانة الالزمة  -2
لألجهزة واآلالت 
  واألثاث والمباني

رئـــيس  عمل الصيانة   
قــــسم 
 الصيانة

 

تخفيض النفقات 
التشغيلية الموجودة 

ضمن برنامج مديرية 
  %20اإلدارة 

متابعة تنفيذ اآللية من  -3
  .قبل رؤساء األقسام 

رئـــيس  وجود متابعة   
قــــسم 
 المحاسبة

 

مخاطر مالية متمثلة بارتفاع 
 األسعار

تحسين الخدمات المقدمة 
النقل ، (للموظفين مثل 

الكافتيريا ، النظافة ، شقق 
  الخ ... الضيافة

تحسن مستوى    
  الخدمات

زيادة نسبة 
  الرضى

رؤساء 
أقسام 

مديرية 
  اإلدارة

رفع نسبة رضى  
الموظفين من الخدمات 

  %20المقدمة بنسبة 

 شهر   اشهر) 4(استبانه كل 
5 

مدير   وجود استبانه  
  اإلدارة

 

مخاطر مالية لعدم وجود 
  .مخصصات كافيه 
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    لجنتي التقاعد المدني والعسكريالتقاعد وخطة عمل مديرية  -8
   

االنشطة/ البرامج  الهدف المسؤولية الفترة الزمنية  

2008 2009 2010 

 مؤشر االداء
 مساندة رئيسية

 المخاطر

الربط االلكتروني بين  -1
مديرية التقاعد ودائرة 

االحوال المدنية ودائرة 
قاضي القضاة ومؤسسة 

الضمان االجتماعي 
لغايات ضبط 

وضاع المتغيرات على ا
المتقاعدين او الورثة 

أوال بأول واتخاذ 
االجراءات الفورية 

  .على رواتبهم التقاعدية

شهر 
4-7  

وجود ربط     
  الكتروني

مدير 
مديرية 
التقاعد 
مدير 

لجنتي 
  التقاعد

  

مدير 
مديرية 

  الحاسوب 

الحد من الزيادة 
المصروفة على 

الرواتب التقاعدية 
من % 1بنسبة 

المخصص في قانون 
    الوزارة

اجراء دراسة  -2
لملفات المتقاعدين 

وعمل ايقاف احترازي 
لبعض الرواتب لغايات 

التحقق من اوضاع 
المستفيدين ومن ثم 

احالة الملف الى لجنة 
التقاعد التخاذ القرار 

المناسب حيث يتم 
بعدها احتساب الزيادة 

  .ان وجدتالمصروفة 

عدد الملفات       9شهر 
التي تم 
إحتساب 
الزيادة 

المصروفة 
  .عليها

عدد اللجان 
المشكلة 
لدراسة 

مدفوعات 
  .التقاعد

  

مدير 
مديرية 
التقاعد 
مدير 

لجنتي 
  التقاعد

  

  

ارتفاع حجم العمل  .1
المطلوب مع زيادة 

طبيعية في حجم االعمال 
اليومية لدى لجنتي 

  .مديرية التقاعدالتقاعد و
الحاجة الى كادر بشري  .2

 .مؤهل
 .عدم استكمال الربط



  وزارة المالیــة
 

 34 2010- 2008خطة وزارة المالیة االستراتیجیة لالعوام 

  
  

االنشطة/ البرامج  الهدف المسؤولية الفترة الزمنية  

2008 2009 2010 

 مؤشر االداء
دةمسان رئيسية  

 المخاطر

االستعانة بمديرية  -3 
الشؤون القانونية 
واالموال العامة 
لتحصيل المبالغ 

المتحققة على ملفات 
  .التقاعد المغلقة

عدد الكتب       
الصادرة من 

مديرية 
الشؤون 
  القانونية 
  التعاميم

مدير 
مديرية 
التقاعد 
مدير 

لجنتي 
  التقاعد

مدير 
مديرية 
الشؤون 
  القانونية 

 

تنويع ادوات استثمار  .1
اموال صندوق الضمان 

واالدخار وعدم اقتصارها 
على االستثمار على شكل 

  .ودائع بنكية

شهر 
12  

اعتماد عدد     
من ادوات 
  االستثمار

مدير 
مديرية 
  التقاعد
ومدير 
لجنتي 
  التقاعد

  

اعداد الدراسات الالزمة  .2
لبدائل االستثمار المتاحة 
وعمل دراسات جدوى 

  اقتصادية لها

شهر 
11 

إعداد   
 الدراسات

لجنة 
صندوق 
الضمان 
 واالدخار

  

زيادة العائدة على 
الستثمار في صندوق ا

الضمان واالدخار الى 
9%  

تأهيل مستوى لجان  .3
الدخار ولجان الضمان وا

واالستثمار والعاملين في 
قسم الضمان واالدخار 
وقسم صندوق الضمان 

  .واالدخار

شهر 
12 

لجنة  تدريب اللجان  
صندوق 
الضمان 
 واالدخار

مدير 
المركز 
 التدريبي

المخاطر االقتصادية  .1
التي ) الداخلية، الخارجية(

يمكن ان تواجه اي 
  .مشروع استثماري

عدم وجود الية واضحة  .2
لعمل وحدة استثمارية 

  .خاصة بالصندوق
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االنشطة/ البرامج  الهدف المسؤولية الفترة الزمنية  

2008 2009 2010 

 مؤشر االداء
يةرئيس  مساندة 

 المخاطر

انجاز معاملة التقاعد 
بوقت يقل عن الوقت 

  %30الحالي بنسبة 

تأهيل كادر المديرية،  .1
ورفد المديرية بالعدد 
الكافي من الموظفين 

الحاصلين على 
مؤهالت علمية 

) بكالوريوس، دبلوم(
نظراً لوجود نقص في 

اعداد الموظفين في 
ظل ارتفاع حجم 

 .العمل
  

عدد       
الدورات  

وعدد 
موظفين ال

  المتدربين 
  
  

   

مدير 
مديرية 
  التقاعد 
ومدير 
لجنتي 
  التقاعد

مدير 
مديرية 
  الحاسوب

 
 

مدير 
المركز 

  التدريبي 

ارتفاع حجم العمل  .1
المتزايد سنوياً في ظل 

نقص أعداد القوى 
  .البشرية

عدم مالءمة المبنى الذي  .2
لم يعد يستوعب كادر 
بشري جديد وكذلك لم 

يعد يتسع العداد الملفات 
 .التقاعدية المتزايدة سنوياً

وجود تعديالت متعددة  .3
على التشريعات المعمول 

بها االمر الذي يتطلب 
ابالغ الموظفين بها أوالً 

بأول وكذلك ابالغ 
الدوائر والمؤسسات 

الحكومية بذلك االمر 
الذي يزيد في النهاية من 

  . حجم المسؤوليات
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االنشطة/ البرامج  الهدف المسؤولية الفترة الزمنية  

2008 2009 2010 

 مؤشر االداء
 مساندة رئيسية

 المخاطر

االستمرار في تحديث  .2
االنظمة المحوسبة 

المعمول بها لدى لجنتي 
التقاعد ومديرية التقاعد 
ونشر كل ما هو جديد 

على موقع الوزارة على 
  .االنترنت

تحديث أنظمة    
لجنتي التقاعد 

ومديرية 
  التقاعد

مدير 
مديرية 
  التقاعد 
ومدير 
لجنتي 
  التقاعد

مدير 
مديرية 
  الحاسوب

  

 

نشر الوعي والثقافة  .3
التقاعدية في ظل 

التعديالت العديدة التي 
طرأت على التشريعات 

التقاعدية عن طريق 
لبرامج التدريبية عقد ا

لموظفي الدوائر المدنية 
والعسكرية واصدار 

التعاميم الالزمة وعمل 
نشرات خاصة 

بالخدمات المقدمة 
  .للجمهور

عدد الدورات    
المتخصصة 

في التشريعات 
  التقاعدية

مدير 
مديرية 
  التقاعد 
ومدير 
لجنتي 
  التقاعد

 

ارتفاع حجم العمل  .1
المتزايد سنوياً في ظل 

نقص أعداد القوى 
  .البشرية

عدم مالءمة المبنى الذي  .2
لم يعد يستوعب كادر 
بشري جديد وكذلك لم 

يعد يتسع العداد الملفات 
 .التقاعدية المتزايدة سنوياً

وجود تعديالت متعددة  .3
يعات المعمول على التشر

بها االمر الذي يتطلب 
ابالغ الموظفين بها أوالً 

بأول وكذلك ابالغ 
الدوائر والمؤسسات 

الحكومية بذلك االمر 
الذي يزيد في النهاية من 

  .حجم المسؤوليات
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االنشطة/ البرامج  الهدف المسؤولية الفترة الزمنية  

2008 2009 2010 

ؤشر االداءم  
 مساندة رئيسية

 المخاطر

ربط نظام الرواتب  .1
االلكتروني بين مديرية 

التقاعد والمديريات 
  .المالية في المحافظات

 

شهر 
12 

عدد   
المراجعين 

اكز لمر
الماليات فيما 
  يتعلق بالتقاعد
نسبة التغير 

في عدد 
المراجعين 

  .مديريةلل

مدير 
مديرية 
  التقاعد 
ومدير 
لجنتي 
  التقاعد

مدير 
مديرية 
  الحاسوب

  

ربط وتفعيل نظام  .2
  .االرشفة لدى المحافظات

شهر 
12 

ربط وعمل   
  نظام االرشفة

مدير 
مديرية 
  التقاعد 
ومدير 
لجنتي 
  التقاعد

مدير 
مديرية 
  الحاسوب

  

زيادة عدد الخدمات 
التقاعدية المقدمة من 

خالل المديريات المالية 
في المحافظات بنسبة 

50%  

نشر اعالنات في وسائل  .3
االعالم المختلفة عن 
طبيعة الخدمات التي 

يمكن للمتقاعدين 
في الحصول عليها 

  .المحافظات

شهر  
6 

عدد   
  اإلعالنات

مدير 
مديرية 
  التقاعد 
ومدير 
لجنتي 
  التقاعد

  

نقص محدود في االجهزة  .1
المساندة مثل اجهزة 

النسخ، اجهزة فاكس، 
  ).سيارة(واسطة نقل

 البطء في الخطوط .2
نقص في البنية التحتية 

 البشري التمام والكادر
 عمل الالمركزية
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االنشطة/ البرامج  الهدف  المسؤولية الفترة الزمنية  

2008 2009 2010 

 مؤشر االداء
 مساندة رئيسية

 المخاطر

انشاء مكتب مشترك بين  .4 
لجنتي التقاعد ومديرية 

التقاعد يكون مسؤوالً عن 
انجاز المعامالت الواردة 
 .من ماليات المحافظات

شهر 
 4 

مدير  إنشاء المكتب  
مديرية 
  التقاعد 
ومدير 
لجنتي 
 التقاعد

 

تأهيل كادر العاملين  .5 
في ماليات المحافظات 
وكافة الدوائر المالية 
واالستمرار في عقد 

البرامج التدريبية لهم، 
وتزويدهم بالتعديالت 

التي تطرأ على انظمه 
لعمل والتشريعات ا

 .المعمول بها

 شهر 
7 

عدد الكوادر   
 المدربة

مدير 
مديرية 
  التقاعد 
ومدير 
لجنتي 
 التقاعد

مدير 
مديرية 
تنمية 

الموارد 
 البشرية
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  خطة عمل مديرية الشؤون القانونية واالموال العامة -9  
  

االنشطة/ البرامج  الهدف وليةالمسؤ الفترة الزمنية  

2008 2009 2010 

 مؤشر االداء
 مساندة رئيسية

 المخاطر

إعـــــــداد أســس .1
خاصة بتحفيـز المـوظفين     
القائمين على تحـصيــل    

 المال العام

إنجاز  األسس      5شهر 
ــصورة  بــ
ــمولية  شــ
ــا  واعتمادهـ
ــسب  حـــ

 االصول

رؤوساء 
 األقسام

ــ  ــة اإلدارة عـ دم موافقـ
 العليـــا

تحصيل المـــال   . 1
العـــام بفاعليــة   
وكفاءة وزيـادة نـسبة    

  التحصيالت
 

تحديث قاعـدة البيانـات     .2
المتعلقة بالمكلفيـــــن  
والمتــــــضمـــن 
بياناتهــــم الشخـصية   

 ومواقع عملهم وإقامتهم

ــهر  ش
12 

ــاز    انجـــ
ــديثات  التحـ
المطلوبــــة 
ــسبة  بنـــ

)100(% 

قــــسم 
تحــصيل 
ــوال  األم

 العامة

ــات    ــاوب الجه ــدم تج ع
الحكومية ذات العالقة مـع      

 مديريةمخاطبات ال

 

إشراك الموظفيــــن  .3
ــة  ــي دورات تدريبيـ فـ
متخصصة تعنى بالتعامـل    
مع الجمهور وآليات تحصيل    

  المال العام

ــهر  ش
6   ،7 
،8  

عدد الدورات    
التدريبيــــة 
ــودة  المعقــ
ومواضــعها 
ضمن جـدول   
زمني واضع   

 ومحدد

قــــسم 
  الديوان

قــــسم 
تحــصيل 
ــوال  األم

 العامة

 وجود ضغط عمل يحول     -1 
ــرا ــع دون       إش ك جمي

  .الموظفين المختصين 
عدم توافر برامج تدريبية    -2

نوعيه تعنى بالتعامـل مـع      
الجمهور وتحصيل األمـوال    

 .العامة 
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االنشطة/ البرامج  الهدف المسؤولية الفترة الزمنية  

2008 2009 2010 

 مؤشر االداء
 مساندة رئيسية

 المخاطر

استكمال حوسبة إعمـال    .4 
  المديرية

اســـتكمال      
الحوســـبة 
بنسبة ال تقل   

 %)75(عن 

ــسم  ــيس ق رئ
دعـــــاوى 

  الحكومة
قسم تحـصيل   
 األموال العامة

ــة   ــاوب مديري ــدم تج ع
الحاسوب والمعلومات مع   
مخاطبات المديرية بهـذا    

 .الخصوص 

تفعيل التـشريعات   . 2
ــة  القانونيــــــ
ـــة  الناظمـــــ
ـــال  للمــــــ
العــــام وتحديثها  
 وفقاً للحاجة
 

ــة .1 دراســــــــ
شــــريعات ذات التـــ

العــــالقة بالمال العام   
 وبيان أوجه قصورها
 

 9شهر  
10،11 

انجاز دراسة    
شاملة تبـين   
أوجه الضعف  
والقصور في  
ــشريعات  الت
ــديالت  والتع

 المقترحة

ــسم  ــيس ق رئ
دعـــــاوى 
ــة  الحكومــ
 واالستشارات

 ------ 
 
 
 
 
 
 

 

ــد دورات .2 عقـــــ
تدريبيـــــــــــة 
ـــة  قانونيــــــــ

ـ   يق متخصصة بالتنـســ
مع المعهــــــــد   
 القضـــــائي األردني
 

ــهر  ش
8 ،9  

عدد الدورات    
التدريبيـــة 
ضمن جدول  
زمني واضح  

 ومحدد

ــسم  ــيس ق رئ
دعـــــاوى 
ــة  الحكومــ
  واالستشارات
 قسم الديوان

ــدير  مـ
ــز  المرك
 التدريبي

ــد   ــة المعه ــدم موافق ع
القضائي األردني على عقد    
تلك الـدورات التدريبيـة     

 لموظفي المديرية 
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االنشطة/ البرامج  الهدف المسؤولية الفترة الزمنية  

2008 2009 2010 

 مؤشر االداء
 مساندة رئيسية

 المخاطر

ـــال .1 استكمــــــ
حوسبــــة أعمــــال  
قـــــسم دعـــــاوى 
ـــة  الحكومـــــــ
ــشــــارات  واإلستــ

  القانونية

ســــتكمال ا    
الحوســـبة  
بنسبة ال تقل    

 %)100(عن 

قسم دعـاوى   
ــة  الحكومــ
  واالستشارات

ــة   ــاوب مديري ــدم تج ع
ــات  ــوب والمعلوم الحاس

 جراء ضغط العمل

أرشفة ملفـات القـضايا     .2
  الحقوقية والجزائية

اســــتكمال     
ارشفة الملفات  
بنسبة ال تقل    

  %)75(عن 

قسم دعـاوى   
ــة  الحكومــ
  واالستشارات 
  قسم الديوان

ــ  ــة ع ــاوب مديري دم تج
ــات  ــوب والمعلوم الحاس

 جراء ضغط العمل
متابعة قضايا الخزينة 

 والمنظورة قضاء
بكفاءة وبصورة 
إعـــداد آليـــــة  .3 دورية ومنتظمة

لمتابعــة جميـع ملفـات     
ــضايـــا  القــــــ

ــل  ـــاً ك ) 3(دوريـــ
أشـــــهر مع الجهات   

  القضائية المختصة

وجــود آليــة     5شهر 
واضــــحة 
ــددة  ومحــ
ومعتمــــدة 
ــة  للمتابعــ
ــة  مقرونــ
ــازات  باالنج

 الفعلية

قسم دعـاوى   
ــة  الحكومــ

  تواالستشارا

 عدم توفر الكادر البشري 
ــي   ــل ف ــغط العم وض

 .القسـم 
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االنشطة/ البرامج  الهدف المسؤولية الفترة الزمنية  

2008 2009 2010 

 مؤشر االداء
 مساندة رئيسية

 المخاطر

ــاد .4  اعتمــــــــ
ـــامج  برنــــــــ
زمنـــي دقيـــــق  
للزيارات الميدانية للمحاكم   

  ودوائر التنفيذ

ود برنامج  وج    5شهر 
ــي  زمنـــ
ــارات  للزيـ
الميدانيــــة 
تتضمن عـدد   
ــارات  الزيـ

 ومواعيدها

قسم دعـاوى   
ــة  الحكومــ
  واالستشارات

عدم تسهيل مهمـة فريـق       
العمل من قبـل المحـاكم      

 .المختصة ودوائر التنفيذ
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  خطة عمل مديريةالرقابة الداخلية  -10   
  

االنشطة/ البرامج  الهدف المسؤولية الفترة الزمنية  

2008 2009 2010 

 مؤشر االداء
 مساندة رئيسية

 المخاطر

توحيد مفاهيم الرقابة 
  الداخلية

  

 اعداد دليل الرقابة -
  الداخلية

شهر 
4-6  

رئيس   اصدار الدليل    
قسم 

الضبط 
والتفتيش 
الداخلي 
والرقابة 
  االدارية

رئيس قسم 
الرقابة 
  المالية 

  

عدم تعاون المديريات في 
دقيقة تزويد المعلومات ال

  والالزمة النجاز الدليل

تخفيض نسبة 
االستيضاحات المقدمة  

من ديوان المحاسبة 
لوزارة المالية 

   %30بنسبة

 اعداد دراسة لالعوام -
 ومقارنتها 2004-2006

بالنسبة المطلوبة مبين فيها 
عدد االستيضاحات 

والمديريات المعنية وكيفية 
  معالجتها

شهر 
4-6  

رئيس   اعداد الدراسة    
م قس

التفتيش 
والضبط 
  الداخلي 

الرقابة 
  االدارية

عدم امكانية حصراالعداد 
جميعها من المديريات 

  المعنية
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   خطة عمل مديرية المراقبة والتفتيش-11  
  

االنشطة/ البرامج  الهدف المسؤولية الفترة الزمنية  

2008 2009 2010 

 مؤشر االداء
 مساندة رئيسية

 المخاطر

توفير وسائل نقل الى  -1
  ، مكان عمل اللجنة 

شهر 
10  

توفير وسائط     
  نقل 

مدير 
مديرية 
المراقبة 
  والتفتيش

مدير 
  االدارة

توفير وتطبيق ظام  -2
  حوافز

شهر 
10  

وجود نظام     
  للحوافز

مدير 
مديرية 
المراقبة 
  والتفتيش

مدير 
مديرية 
تنمية 

الموارد 
  البشرية

توفير التشريعات  -3
الالزمة لمهام اعمال 

  .التفتيش 

شهر 
10  

اصدار     
  التشريعات

مدير 
مديرية 
المراقبة 
  والتفتيش

  

 رفد المديرية بمفتشين -4
  مؤهلين عدد ؟؟؟

شهر 
10  

مدير   تعيين مفتشين    
مديرية 
المراقبة 
  شوالتفتي

مدير 
مديرية 
تنمية 

الموارد 
  البشرية

جاز زيادة نسبة ان
الخاصة بنسبة  اللجان
  سنويا % 5

شهر    زيادة عمل اللجنة-5
12  

    المفتشين  نسبة االنجاز    

 عدم توفر كادر بشري -
  . مؤهل 

 عدم كفاية وسائل نقل -
 للجان
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  خطة عمل مديرية الحاسوب والمعلومات -12  
االنشطة/ البرامج  الهدف المسؤولية الفترة الزمنية  

2008 2009 2010 

 مؤشر االداء
 مساندة رئيسية

 المخاطر

تطبيق نظـام المـوارد      -
البـــشرية الحكـــومي 

  ) HRMS(الموحــد 
 شهر

8-12    

رئيس قـسم    تطبيق النظام
التحليــــل 
 والبرمجة

مديرية 
تنمية 

الموارد 
 البشرية 

شهر  حوسبة نظام اللوازم  -
5-7    

رئيس قـسم    تطبيق النظام
التحليــــل 
 والبرمجة

مديرية 
 اإلدارة

ــام  - ــبة نظــ حوســ
 المستودعات

شهر 
5-7    

رئيس قـسم    تطبيق النظام
التحليــــل 
 والبرمجة

مديرية 
 اإلدارة

 حوسبة أعمـال جميـع     -
المديريات الغير محوسبة   
ــل   ــى تحلي ــاءاً  عل بن
المتطلبات ودراسة الواقع   

 الموجود

 
 شهر

1-
12 

 

تطبيق 
 االنظمة

رئيس قسم 
التحليل 
 والبرمجة

مديريات 
 الوزارة

تطوير أنظمـة التقاعـد      -
    Javaعلى لغة 

شهر 
1-

12 
 

رئيس قسم  تطبيق النظام
الخدمات 

 اإللكترونية 

مديرية 
التقاعد 
ولجنتي 

لتقاعدا  

ــوير   ــتكمال تط اس
ة المحوســبة األنظمــ

ــوزارة  ــديريات ال لم
 المختلفة 

 

 Data warehouseبناء  -
لمديرية التقاعد ولجنتـي    
التقاعـــد المـــدني  

  والعسكري
شهر 

1-
12 

 

رئيس قسم  بناء النظام
الخدمات 

اإللكترونية 
ورئيس قسم 

التشغيل 
 والشبكات

 

تأخير الشركة المنفذة في     -
  تطبيق النظام 

نقص الكوادر البـشرية     -
 المؤهلة 

ــوظفي  - ــاون مـ تعـ
 رياتالمدي

 نقص الكوادر المؤهلة  -
تأخير الـشركة عـن      -

 التنفيذ
 نقص الكوادر
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االنشطة/ البرامج  الهدف المسؤولية الفترة الزمنية  

2008 2009 2010 

 مؤشر االداء
اندةمس رئيسية  

 المخاطر

زی   ادة فاعلی   ة االنظم   ة  
المحوس       بة الخاص       ة  
 بالرقابة

 

استكمال ربط االنظمة 
الرئیسیة مع بعضھا وتشغیل 

موظف المدیریة المركزیة 
للرقابات الداخلیة علیھا 

فیما یخص الرقابة على ( 
 )المال العام 

شھر 
7 -10    

ربط االنظمة 
مع بعضھا  

وتشغیل 
موظف 

 الرقابة

رئ  یس ق  سم  
التحلی             ل 

برمجةوال  
 
 
 

رئیس قسم 
التشغیل 

 والشبكات

 ال يوجد

 تطبی      ق نظ      ام األرش      فة  -
اإللكترونی     ة ف     ي المالی     ات  

  الرئیسیة 
 شھر

10 -12  

 شهر
1-

12 

 

رئ  یس ق  سم   تطبیق النظام
الحكوم          ة 
 اإللكترونیة

 

 اس    تكمال ای    صال خدم     ة   -
االنترنت لجمیع المالیات ف ي     

  المحافظات 

شھر 
7 -12    

رئ  یس ق  سم   ربط الشبكة
الحكوم          ة 
 اإللكترونیة 

رئیس قسم 
غیل التش

 والشبكات
 اس   تكمال خ   دمات ال   شبكة   -

 للمالیات ف ي   Mof1الداخلیة  
شھر   المحافظات

7 -12    

رئ  یس ق  سم   ربط الشبكة 
الت           شغیل  
وال      شبكات 
م      ع ق      سم  
الحكوم          ة 
 اإللكترونیة

 

تحوی  ل أعم  ال ال  وزارة  
ال   ى اعم   ال الكترونی   ة   
والتقلی   ل م   ن اس   تخدام   
 الورق

 تفعی       ل نظ       ام المتابع       ھ  -
Workflow System    

 
 شهر

1-
12 

 

رئ  یس ق  سم   تفعیل النظام
الحكوم          ة 
اإللكترونی   ة 
م      ع ق      سم  

لت           شغیل  ا
 والشبكات

 

تعاون شركة االتصاالت  -
ة في وصل األردني

  .خطوط اإلتصال 
تعاون شركة اإلتصاالت  -

 .األردنية 
 .نقص الكوادر المؤهلة  -

تعاون شركة االتصاالت  -
األردنية في وصل 

 .خطوط اإلتصال 
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االنشطة/ البرامج  الهدف المسؤولية الفترة الزمنية  

2008 2009 2010 

 مؤشر االداء
 مساندة رئيسية

 المخاطر

 استكمال ربط الماليـات     - 
ــة التقاعــد  ــى أنظم عل

شهر   واألموال العامة
5-8    

بط جميع 
الماليات 
 الخارجية

رئيس قسم  
التـــشغيل 
والــشبكات 
مــع قــسم 

ــل الت حليـ
 والبرمجة

  

جهاز حاسوب لكل موظف    
  عامل 

 
 

  شهر
1-12 

  شهر
1-

12 
1-2 

عدد األجهزة  
في الـوزارة   
بالنسبة ألعداد  

 الموظفين

رئيس قسم  
التـــشغيل 
 والشبكات

تحديث البنية التحتية  
 .الخاصة باألجهزة 

 اإلستمرار بتحديث -
ة وزيادة األجهزة الرئيسي
 قدرتها التخزينية

  1-6 
التحــــديث 
وزيادة القدرة  

 .التخزينية

  

  نقص الكوادر  -
 

 تــأخير الــشركة فــي -
 التنفيذ

الدورات المتخصصة فـي    
جميع األنظمة الجديـدة    

 والعاملة 
  شهر

1-12 

  شهر
1-

12 
1-12 

رات عدد الدو
 التدريبية

ــة  مديريـ
ــوب  الحاس
  والمعلومات 

 

تدريب موظفي  
الوزارة على األنظمة 

المحوسبة وعقد 
الدورات التدريبية 
المتخصصة لكادر 
مديرية الحاسوب 
 والمعلومات

 الدورات المتخصصة في -
تكنولوجيا المعلومات 

لموظفي مديرية الحاسوب ( 
والمعلومات على أحدث ما 

توصلت اليه التكنولوجيا في 
البرمجيات واألجهزة 
والشبكات وتكنولوجيا 

 )اإلتصال 

  شهر
1-12 

  شهر
1-

12 
1-12 

عدد الدورات 
التدريبية 
 وجودتها

ــة  مديريـ
ــز  المركـ

 التدريبي

 

 الكــادر المؤهــل فــي -
اعطـــاء الـــدورات 
 المتخصصة
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  خطة عمل مديرية تنمية الموارد البشرية -13  

االنشطة/ البرامج  الهدف المسؤولية الفترة الزمنية  

2008 2009 2010 

 مؤشر االداء
 مساندة رئيسية

 المخاطر

دراسة واقع القوى البشرية     
والتنبؤ باحتياجات الـوزارة    
 من القوى البشرية

شهر 
4 ،5 ،

6 

 إصدار-  
تعاميم حصر 

احتياجات 
 من المديريات

القوى البشرية 
  .الالزمة

 نتائج تقرير -
  الدراسة

رئـــيس 
قــــسم 
ــيط  تخط
ــوارد  الم
 البشرية

عدم التقدير الدقيق من قبل  
المديريات الحتاجاتها من 

د البشريةالموار  

انجــاز جــدول تــشكيالت 
 الوزارة

شهر 
4-11  

شهر 
4-

11 

شهر 
4-11  

 إتمام جدول -
تشكيالت 
  الوظائف

رئـــيس 
قــــسم 
ــؤون  ش
 الموظفين

تأخير صدور جدول  
 التشيكالت

ادارة الموارد البشرية 
 بكفاءة وفاعلية

استقطاب القـوى البـشرية     
المؤهلة والمدربة للعمل في    
 الوزارة

شهر 
2-3  

شهر 
2-3  

شهر 
2-3  

 إعالنات -
الوظائف 
  الشاغرة

جراءات  إ-
التعيين 

امتحانات (
  ) ومقابالت

 قرارات -
/ والنقل/التعيين

/ واالنتداب
  . والتعيين 

ــيس   رئ
قــــسم 
ــؤون  ش
 الموظفين
قــــسم 
ــيط  تخط
ــوارد  الم
 البشرية

استنكاف بعض الموظفين  
 عن العمل في الوزارة
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االنشطة/ البرامج  الهدف المسؤولية الفترة الزمنية  

2008 2009 2010 

 مؤشر االداء
 مساندة رئيسية

 المخاطر

أرشفة ملفـات المـوظفين     
 العاملين والمتقاعدين

شهر  
1-6  

 وجود نظام - 
حاسوب 
  لألرشفة 

 بيانات -
الموظفين 

مخزنة 
  الكترونياً

  

رئـــيس 
قــــسم 
ــؤون  ش
 الموظفين

 مدير 
مديرية 
 الحاسوب

  عدم جهازية النظام

أعداد وتنفيذ برنامج اإلحالل    
  الوظيفي

 
 

 

شهر 
4-12  

 دراسة -  
لإلحالل 
  الوظيفي

 جداول -
اإلحالل 
  الوظيفي

- 
 حصربرامج

التدريب 
  والتأهيل 
 الالزم

رئـــيس 
قــــسم 
التطــوير 
 اإلداري

 عدم التـزام المـديريات      - 
بتسمية الرجل الثاني حـسب     

  .االقدميه والكفاءه 
 عدم االلتزام بخطة -

 التطوير االداري
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االنشطة/ البرامج  الهدف المسؤولية  الزمنيةالفترة  

2008 2009 2010 

 مؤشر االداء
 مساندة رئيسية

 المخاطر

اعداد وتنفيذ برنامج الدوران    
 الوظيفي

شهر 
9-10  

 دراسة -  
الدوران 
  الوظيفي

 محاضر -
اجتماعات 

  لجنة الدوران
 القرارات -

 اإلدارية

رئـــيس 
قــــسم 
ــيط  تخط
ــوارد  الم
  البشرية

رئـــيس 
قــــسم 
شــؤون 
 الموظفين

اللتزام بمعايير واسس عدم ا 
 دراسة الدوران الوظيفي

 

تحديث وصـف وتـصنيف     
ــي  ــة ف الوظــائف المختلف

 .الوزارة

شهر 
1-3  

 بطاقات -  
وصف وظيفي 

  .محددة 
 جداول -

تصنيف 
  .وظائف 

 تعميم -
تحديث 
بطاقات 
الوصف 
 .الوظيفي

رئـــيس 
قــــسم 
ــيم  التنظ
 واألساليب

عدم التزام المديريات  - 
ي       بالوصف الدقيق والواقع

  .للوظائف 
عدم التزام المديريات  -

بتوزيع بطاقات الوصف 
 الوظيفي على الموظفين
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 51 2010- 2008خطة وزارة المالیة االستراتیجیة لالعوام 

االنشطة/ البرامج  الهدف المسؤولية الفترة الزمنية  

2008 2009 2010 

 مؤشر االداء
 مساندة رئيسية

 المخاطر

تحديث الهياكل التنظيميـة    
  للوزارة

  
  

    

 عدد -   
محاضر 

اجتماعات 
  هياكل لجنة ال

 هياكل -
تنظيمية 
  محدثة

 عدد -
القرارات 
اإلدارية 
 اتلالحداث

  التنظيمية
 دليل مهام -

 وواجبات
 المديريات

  محدثاً 

رئـــيس 
قــــسم 
ــيم  التنظ
  واألساليب

عدم مخاطبة لجنة الهياكل  
 في الوقت المناسب

 

تحديث الهياكـل الوظيفيـة     
  للوزارة

 عدد هياكل -   
  وظيفية محددة 

عدد  تعاميم -
حصر ل

 المسميات
  والمؤهالت

ــيس  رئ
قــــسم 
ــيط  تخط
ــوارد  الم
  البشرية

عدم الرد من قبل المديريات  
في الوقت المناسب وعدم 
 توفير المعلومات الدقيقة
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 52 2010- 2008خطة وزارة المالیة االستراتیجیة لالعوام 

  
االنشطة/ البرامج  الهدف المسؤولية الفترة الزمنية  

2008 2009 2010 

 مؤشر االداء
 مساندة رئيسية

 المخاطر

دي تقيــيم األداء الفـــر 
  لموظفي الوزارة

-1شهر 
6 

-1شهر 
6 

-1شهر 
6 

 نماذج -
  سجالت األداء

 تقارير -
  تقييم األداء

 تعميم -
سجالت 

  وتقارير األداء

رئـــيس 
قــــسم 
شــؤون 
  الموظفين

عــدم االلتــزام بتعبئــة - 
  .سجالت االداء 

 عدم االلتزام بتعبئة -
تقارير االداء استناداً الى 

 .سجالت االداء 

 

لكافة تحديث الصالحيات    
  المستويات التنظيمية

شهر 
11،112 

شهر 
11،112 

شهر 
11،112 

عدد تعاميم -
تحديث 

  الصالحيات 
 دليل -

الصالحيات 
  محدثاً

 عدد -
القرارات 
اإلدارية 
الخاصة 
بتفويض 

  الصالحيات

رئـــيس 
قــــسم 
ــيم  التنظ
  واألساليب

عدم وجود الكادر الوظيفي  
 المؤهل
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رة الزمنيةالفت االنشطة/ البرامج  الهدف المسؤولية   

2008 2009 2010 

 مؤشر االداء
 مساندة رئيسية

 المخاطر

 رضــا مــوظفي  دراســة
 الوزارة

شهر 
4-12  

 تقرير نتائج -  
وتوصيات 

دراسة رضا 
  .ظفينالمو

 التعاميم -
المتعلقة 
  .بالدراسة

رئـــيس 
قــــسم 
التطــوير 
 اإلداري

عدم التزام االدارة بتنفيذ  
 توصيات الدراسة

تحديث برنامج اقتراحـات    
الموظفين وادخال نماذجـه    
ــت  ــبكة االنتران ــى ش عل
 ومتابعة تنفيذه

شهر 
4-12  

 برنامج -  
االقتراحات 

  .محدثاً 
 محاضر -

  .اجتماعات
 نماذج -

ات اقتراح
  .معتمدة 

 منشورة -
بواسطة 

  .االنترانت 

رئـــيس 
قــــسم 
التطــوير 
 اإلداري

عدم التزام الموظفين بتقديم  
.االقتراحات   

تفعيل آليات االتصال 
والتواصل مع موظفي 
الوزارة وتشجيعهم 

على البقاء في 
وظائفها ورفع مستوى 
 الرضا الوظيفي لديهم

تحسين واقع الشفافية فـي     
 الوزارة
 
  

شهر 
7-8  

شهر 
7-8  

شهر 
7-8  

 استبانة -
قياس مستوى 

  .الشفافية 
 تعاميم ذات -

  .العالقة 
 تقرير نتائج -

وتوصيات 
  .الدراسة 

س رئـــي
قــــسم 
التطــوير 
 اإلداري

عدم وجود الكوادر المؤهلة  
.الجراء الدراسة   
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 54 2010- 2008خطة وزارة المالیة االستراتیجیة لالعوام 

  
االنشطة/ البرامج  الهدف المسؤولية الفترة الزمنية  

2008 2009 2010 

 مؤشر االداء
 مساندة رئيسية

 المخاطر

تدعيم واقع واتجاهات   
الموظفين نحو العمـل    
وتحسين بيئته النفـسية    

 واالجتماعية

ليمات تنظم  اعداد أسس وتع  
اقرار وصـرف المكافـآت     
والحوافز االستثنائية بعدالة    

  .وموضوعية وشفافية

شهر 
4-5 

 األسس -  
والتعليمات 

  .المعد والمقر 
 كتاب -

تشكيل لجنة 
لالشراف على 

  .الحوافز 

رئـــيس 
قــــسم 
التطــوير 
  .اإلداري

عدم االلتزام باسس ومعايير  
 منح المكافآت

تحسين المنـاخ التنظيمـي       
  رةللوزا

شهر 
8-9 

شهر 
8-9 

شهر 
8-9 

 االستبانة -
  " الدراسةاداة
 التعاميم -

  ذات العالقة
 نتائج تقرير -

  الدراسة

رئـــيس 
قــــسم 
التطــوير 
  االداري

رئـــيس 
قــــسم 
ــيط  تخط
ــوارد  الم
  البشرية

عدم وجود الكوادر المؤهلة  
 .الجراء الدراسة 

  
  
 

  
  
  
  
  



  وزارة المالیــة
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  خطة عمل مديرية المركز التدريبي -14 
  

االنشطة/ البرامج  الهدف المسؤولية الفترة الزمنية  

2008 2009 2010 

 مؤشر االداء
 مساندة رئيسية

 المخاطر

تحسين مستوى 
 الخدمات المقدمة

للمشاركين بنسبة 
10  %  

تدريب وتأهيل العاملين على 
االنظمة المالية المحوسبة 
لغايات تبسيط االجراءات 

نظام : وتقديم الخدمات تشمل
رواتب، االنفاق، نظام ال

نظام الضمان نظام التقاعد، 
  نظام االيرادات 

استمارة رضا       
  متلقي الخدمة 

  
استمارة تقييم 
  المشاركين

مدير 
المركز 
  التدريبي

  عدم وجود مخصصات   

زيادة عدد  المتدربين 
في مجال المالية العامة 

بهدف % 20بنسبة 
تنمية مهارات وقدرات 

  موظفي الدولة 
  

ج اعداد وتنفيد البرام
التدريبة المتعلقة باعمال 
الوزارة والبرامج المعلقة 
ببرامج االصالح المالي 

نظام المالي ، نظام االنتقال 
والسفر، قانوني التقاعد 
المدني والعسكري ، 

االنظمة المالية المحوسبة ، 
التعليمات المنظمة لعمل 
  وحدات الرقابة الداخلية

نسبة زيادة       
اعداد 
  المتدربين

مدير 
ز المرك

  التدريبي

  ال توجد مخاطر  
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االنشطة/ البرامج  الهدف المسؤولية الفترة الزمنية  

2008 2009 2010 

 مؤشر االداء
 مساندة رئيسية

 المخاطر

تحسين مستوى االداء 
الفردي والمؤسسي في 
  وزارة المالية بهدف

  
ترسيخ وتعزيز مبدا -

  الشفافية 
 بث وترسيخ روح -

قدرات الفريق وبناء 
  الفريق

تعزيز روح التعاون 
واالنتماء بين موظفي 

وزارة  المالية عبر 
عقد عدة برامج توعية 

 وسلوكية 
  

تاهيل وتدريب موظفي 
وزارة المالية في مجاالت 
البرامج المالية واالدارية 
المتقدمة وتطبيقاتها برامج 
التخطيط المالي والتحليل 
المالي ادوات السياسية 

زنة الموجهة المالية ، الموا
بالنتائج ، موازنة االداء 

والبراممج ، االطار المالي 
متوسط المدى، البرامج 

كمهارت التعامل : السلوكية 
مع الجمهور، اخالقيات 

الوظيفة، العامة التعامل مع 
  الرؤساء والمرؤوسين

استمارة قياس       
االداء مقدم 

من قبل 
المدراء 
ورؤساء 
  االقسام

مدير 
المركز 
  التدريبي

  عدم وجود مخصصات   
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االنشطة/ البرامج  الهدف المسؤولية الفترة الزمنية  

2008 2009 2010 

 مؤشر االداء
 مساندة رئيسية

 المخاطر

تبادل المعارف 
والخبرات مع 
موظفي وزارة 
الماليات على 

المستوى اإلقليمي 
بزيادة نسبة 

المشاركة في 
 ةالبرامج التدريبي

  الخارجية
  

إيفاد الموظفين في 
برامج تدريبيةبالتعاون 

  مع  
  صندوق النقد الدولي -
صندوق النقد  -

 العربي
برامج ديوان الخدمة  -

 المدنية 
برامج المقدمة من  -

 وزارة التخطيط 
 برامج ميتاك -

استقبال الوفود والخبراء 
  لتبادل الخبرات

  الوفد السعوي -
 المعهد المالي اللبناني

atedef  

استمارة       
تقييم 

  مشاركين ال
عدد 

المشاركين 
  بالدورات

عدد زيارات 
الوفود 

  واالخبراء 
  

مدير 
المركز 
  التدريبي

وزارة 
  التخطيط

                    
الجهات          

االقليمية 
المستقبلة             

  والمرسلة

  مخاطر مالية 
عدم وجود  -1

  مخصصات
قلة المردود المادي -2

للمشاركين في البرامج 
  ي الخارج فةالتدريبي

  
     : مالحظة           

                            
   .تعني االستمرار  في البرنامج أو النشاط                     

  
                

  

  


