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 التخطيطط والتعاون الدو
 

 دليل خدماتت وزارة 

                           



 
 

 قوال صاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثا�ي بن احلسني املعظم:أ من
 

" فالبد من تعزيـز ثقـة المواطن والمستثمر بمؤسسات الدولة، عن طريق االرتقاء بنوعية الخدمات 
لمن يقف في وجه التحديث والتطوير، ويضع العوائق بدال من تقديم الحلول"المقدمة لهم، والتصدي   

 خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس األمة السابع عشرمن 
  2015تشرين الثاني/نوفمبر  15

  
  

وكذلك نؤكد أهمية مواصلة الحكومة تلمس أحوال المواطنين في الميدان، للطالع على واقع " 
في عمل الحكومة ونجاح خططها وتقديم الخدمات  الخدمات المقدمة، لما في ذلك من دور أساسي

جندون المناسبة للمواطنين، ليشعر المواطن بالدور الحقيق للحكومة والوزراء والمسؤولين بأنهم م
 لخدمتهم وتفقد حاجاتهم وحل مشاكلهم، ضمن اإلمكانيات المتاحة بال تقاعس أو تردد"

  2016من كتاب التكليف السامي للحكومة 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  مقدمة
خلفًا للمجلس القومي للتخطيط، وتعمل بموجب قانون التخطيط رقم  1984أنشئت وزارة التخطيط في عام 

  25/10/2003تسمية الوزارة لتصبح وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتاريخ  وقد تم إعادة ،1971) لسنة 68(
  لتعمل بمضامين نفس القانون والمهام والواجبات.

وتسعى وزارة التخطيط والتعاون الدولي نحو تعزيز ثقافة التميز، والحاكمية الرشيدة، واستدامة التطوير والتحسين 
غايتها المنشودة في التنمية، والتخطيط، والتعاون الدولي بما فيه وفق الممارسات الفضلى، وتفعيل دورها و 

مصلحة الوطن والمواطن، كما وتحرص الوزارة على استمرارية نهج التخطيط االستراتيجي لمواكبة المستجدات 
ومواجهة التحديات بشكل ينسجم مع األولويات الوطنية ويحقق األهداف الوطنية لينعكس على األداء المتميز، 
ونوعية الخدمة المقدمة وقد تترجم ذلك بحصول الوزارة على المركز األول لجائزة الملك عبداهللا الثاني لتميز 
األداء الحكومي والشفافية ألكثر من مرة، األمر الذي عكس تميزها وريادتها في تبني اإلجراءات واألنظمة التي 

  ترسخ منظومة العمل الجماعي التشاركي. 
  
  

ـــارؤيـتنـــــــ   

  
  نحو تنمية شاملة مستدامة""  
  

 رسالتنــــــــا

  
تنمية المجتمع األردني وتطويره في ضوء حاجاته القائمة والمتوقعة لتحسين مستوى معيشة "المساهمة في 

المواطن، من خالل التخطيط التشاركي على المستويين الوطني والمحلي، وتنسيق وتوفير المساعدات في إطار 
  .بالتعاون مع  الشركاء"متكامل 

  
  
  
  



 
 

 قيمنــــــــــا 

 

 روح الفريق. .1

 التحسين المستمر. .2

 االلتزام واالنتماء. .3

 الشفافية. .4

 المبادرة واالبداع. .5

 التعاون والتنسيق والتكامل مع الشركاء. .6

  
 األهداف الوطنية التي تساهم الوزارة في تحقيقها

 

وكما وردت في وثيقة األردن  التالية األهداف الوطنية الثمانيةساهم الوزارة من خالل أدائها لمهامها في تحقيق ت
 وهي: 2025

  

 .تحقيق معدالت نمو مستدام لضمان مستوى معيشة جيد لجميع المواطنين  .1

 .خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس األموال األجنبية وتشجيع االستثمارات المحلية  .2

 .المالي والنقدي وضبط عجز الموازنة وبناء نظام مالي كفؤ وقليل المخاطرالحفاظ على االستقرار   .3

 .خفض مستويات الفقر والبطالة وبناء نظام حماية اجتماعية فعال  .4

 .تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها  .5

 .بناء جيل قادر على اإلبداع واالبتكار ذو إنتاجية مرتفعة  .6

 .يق التوازن التنموي بين المحافظات في ضوء تطبيق نهج الالمركزيةتحق  .7

  .رفع كفاءة النظام القضائي وتعزيز استقالليته ونزاهته  .8
  
  
  
  
  
  
  



 
 

:المرتبطة باألهداف الوطنيةو األهداف المؤسسية االستراتيجية   

 إدامة المساعدات المالية والفنية. 

  لألولويات التنمويةإدارة التمويل الخارجي بكفاءة وفقًا. 
 بناء وتعزيز العالقات مع المتعاملين.  
 المساهمة في تحسين الظروف المعيشية واالقتصادية للمواطنين. 
 .تطوير السياسات والبيئة االقتصادية للمساهمة في تحقيق النمو الشامل والمستدام 
  التخطيط التنموي الشامل على التنسيق والتكامل بين البرامج والمشاريع والمبادرات المختلفة في اطار

 المستويين الوطني والمحلي.
 .ترسيخ مبادئ الحاكمية الرشيدة 
 .تعزيز االتصال الداخلي والخارجي 
 .رفع كفاءة الخدمات المساندة 
 .االستغالل األمثل للموارد المالية المتاحة 
 .تعزيز الشفافية المالية 
 .دعم ثقافة التعلم واإلبداع واالبتكار 
 إدارة المعرفة. تعزيز ودعم 
 .تطوير الموارد البشرية 
 .تبني الممارسات الفضلى في اإلدارة 
 توفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارة التخطيطط والتعاون ال  لدولي
  

الهيكل التنظيمي لو

  
  
  
  



 
 

 

رئيسيين:وتندرج المهام والواجبات الرئيسية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي ضمن محورين   

  محور التخطيط والمتابعة: .1
انطالقًا من الدور المحوري لوزارة التخطيط والتعاون الدولي فإنها تعتبر الجهة المعنية بالتخطيط على المستوى 
الوطني بوضع الخطط على المدى المتوسط والطويل وبرامج التنمية الشاملة ومشاريع التنمية بأنواعها االقتصادية 

شرية والثقافية لتمثل خطط وبرامج لعمل الحكومة ، ويتم أعدادها بصورة تشاركيه مع كافة الجهات واالجتماعية والب
المعنية،  مع مراعاة إدماج العناصر المرتبطة بعدد من السياسات واالستراتيجيات العامة في جوانب الخطط 

، وكذلك ةالداعمة للتنمية المستدام والبرامج المختلفة، والمساهمة في اقتراح السياسات االقتصادية واالجتماعية
رفع معدل ل سعياً داء االقتصادي السياسات االقتصادية والتدخالت الالزمة لتحسين مستوى األالمشاركة في وضع 

  .النمو االقتصادي
  

مفاهيم وممارسات تنموية على مستوى صناعة السياسات بتبني  التخطيط على المستوى المحلي تقوم الوزارة
توجيه برامجها و  ،العديد من االختالالت في مجال التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف مناطق المملكةلمعالجة 

باالستناد إلى الميزات النسبية والتنافسية والفرص االستثمارية  ،ولويات التنمية في المحافظاتأاحتياجات و  لتلبية
صنع ومتابعة القرار التنموي، وتمكين المواطنين وبما يضمن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في  ،لكل محافظة

بشكل والعمل والهيئات والفعاليات المحلية من تحديد احتياجاتهم وترتيب أولوياتهم للنهوض بمجتمعاتهم المحلية، 
بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتطوير االقتصاديات المحلية ذلك و  متوازي لتعزيز القدرة اإلنتاجية للمحافظات

  والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. الميكرويتعزيز إنتاجيتها، باإلضافة إلى تطوير قطاع التمويل و 
  

تعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي على تسليط الضوء على مكامن القوة والضعف في تنفيذ  المتابعة والتقييم:
نعكاس آثارها المباشرة وغير المباشرة على الخطط والبرامج التنموية على المستويين الوطني والمحلي، والتأكد من ا

السياسات الكفيلة بضمان فاعلية متابعة المواطنين، وتقييم مستوى األداء في تنفيذ المشاريع من خالل وضع 
 دباستمرار وتحديوتقييم الخطط والبرامج والمشاريع التنموية، واإلشراف على عملية تطبيقها والعمل على تحديثها 

ق مع التنموية بالتنسيليات التي سيتم استخدامها في عملية متابعة الخطط والبرامج والمشاريع اإلجراءات واآل
  .الوزارات والمؤسسات الحكومية

  
  

  وضمن هذا المحور تندرج المهام والواجبات التالية:



 
 

  المشاركة في رسم السياسة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية ووضع الخطط والبرامج الالزمة
 لتنفيذها.

  التعاون والتنسيق مع دائرة اإلحصاءات العامة في تحديد أنواع المعلومات اإلحصائية االقتصادية
 واالجتماعية والسكانية وغيرها مما تحتاج إليه الدولة في خطط التنمية وبرامجها المختلفة.

  القطاعات المختلفة.متابعة تحقيق األهداف والبرامج التنموية الوطنية وأولوياتها من خالل تنمية 
  وضع برامج وآليات لرفع القدرات المؤسسية للوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ البرامج

والمشاريع التنموية على المستويين الوطني والمحلي في المحافظات والبلديات لضمان اتساق الخطط 
 والبرامج الوطنية وتنفيذها حسب الخطط الموضوعة.

  تحسين مستوى معيشة المواطن ومحاربة الفقر والبطالة وحماية الطبقة الوسطى من خالل:المشاركة في  
 وبما يضمن تحقيق التوازن التنموي بين محافظات  تعزيز مفهوم التنمية المحلية ودعم أنشطتها وبرامجها

  المملكة.
  فاعلة في عملية كة الوالمشار  للقيام بمهامها تجاه المجتمع المحليدور مؤسسات المجتمع المدني تعزيز

  .التنمية الشاملة
  تصميم إطار علمي وعملي شامل ومتكامل لدراسة الواقع التنموي في تحسين السياسات التنموية و

المجتمعات  تحددهاتلبية األولويات التنموية التي والعمل على تحليل مخرجاته ليساهم في  المحافظات
 نافسية والقطاعات الرائدة المولدة لفرص العمل.متها مع الميزات النسبية والتءالمحلية، وموا

  
  محور التعاون الدولي: .2

تسعى الوزارة إلى توفير التمويل الالزم من منح وقروض ميسرة ومساعدات فنية لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية 
ذات االولوية وفقًا للخطط والبرامج التنموية للحكومة االردنية وبالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية 

ذ تمويلية جديدة، باعتبارها حلقة وصل بين مجتمع المانحين باإلضافة الى البحث المستمر إليجاد مصادر ونواف
(الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية) والوزارات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، كما 

عيًا جغرافيًا وقطاتنسيق عملية توزيع التمويل المتاح على البرامج والمشاريع التنموية المختلفة تسعى الوزارة الى 
بالعمل على تطوير عالقات  الوزارة كما تقوم  الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية،وذلك بالتعاون مع 

الدعم المالي والفني للمشاريع  مزيد من التعاون مع هذه الجهات وبناء عالقات مع جهات جديدة بهدف توفير
التعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي ودائرة الموازنة ، كما تقوم الوزارة وضمن هذا اإلطار بالتنموية في المملكة

العامة في إدارة ملف الدين العام ودراسة طلبات االقتراض الخارجي، وتوفير المساعدات لدعم المشاريع التنموية 
  في قانون الموازنة العامة.

  
  وضمن هذا المحور تندرج المهام والواجبات التالية:



 
 

 ت الكفيلة بتعزيز وتطوير العالقات مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل وضع السياسات واإلجراءا
 الدولية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، والتأكيد على دور الوزارة المحوري في هذا الخصوص.

  توفير وتنسيق وٕادارة التمويل الالزم للمشاريع التنموية من مختلف المصادر التمويلية من خالل القروض
الميسرة والمنح والمساعدات الفنية، وتطوير آليات تنسيق المساعدات وٕادارة عمليات التمويل المقدمة 

 الجهات المانحة . تللبرامج والمشاريع التنموية المختلفة وبما يتالءم مع االولويات الوطنية واستراتيجيا
 قها الجهات المانحة ومؤسسات التمويل اتخاذ االجراءات الالزمة لالستفادة من المبادرات والبرامج التي تطل

 الدولية.
 .التعاون مع وزارة المالية في مختلف مراحل إدارة الدين العام 
 .العمل كحلقة وصل بين الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية والوزارات والمؤسسات الحكومية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بطاقات الخدمة

 

 

 

 
 



 
 

 Stakeholders Listقائمة المتعاملين  -1
  

  ) Stakeholders Listيوضح الجدول أدناه تصنيف المتعاملين مع الوزارة (

  الجهات المانحة
  Donors     

  وكالة الواليات المتحدة األمريكية لإلنماء الدولي(USAID) . والوكالة الكندية للتنمية 

  اإلنمائية:منظمات ومؤسسات وبرامج األمم المتحدةUNDP / ILO / UNFPA / UNICEF / UNIDO / 

FAO / ESCWA / COMCEC / UNIFEM / IOM / UNESCO / UNHCR /  IFAD/WFP . 

 .االتحاد األوروبي وبنك االستثمار األوروبي والبنك األوروبي لإلعمار والتنمية 

  الدول والجهات األوروبية المانحة: ألمانيا وبنك اإلعمار األلمانيKFW) والوكالة األلمانية للتنمية ،GIZ فرنسا ،(
 )، اسبانيا، ايطاليا، سويسرا، السويد، الدنمارك، النرويج، المملكة المتحدة، هولندا.AFDوالوكالة الفرنسية للتنمية (

 .(اليابان، الصين، كوريا، تركيا) الدول والجهات اآلسيوية 

 ية (مجموعة البنك الدولي بما فيها مؤسسة التمويل الدولIFC) ومرفق البيئة العالمي (GEF.( 

 .الوكالة البريطانية لإلنماء 

 .الوكالة اإلسبانية للتنمية 

  :الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي/  البنك اإلسالمي للتنميةالصناديق العربية واإلسالمية واإلقليمية 
االقتصادية  الصندوق الكويتي للتنمية/  صندوق أبو ظبي للتنمية/  الصندوق السعودي للتنمية/  واالجتماعي

  .صندوق أوبك للتنمية الدولية/  العربية

المؤسســات الحكوميــة 
ومؤسســـات المجتمـــع 
المــــدني والمؤسســــات 

  غير الحكومية
 

(Governmental 
Entities, Civil 

Societies, 
NGOs)  

  الوزاراتجميع 

 الرسمية على سبيل المثال ال الحصر: المؤسسات 

البنــك المركــزي األردنــي، المؤسســة األردنيــة لتطــوير المشــاريع االقتصــادية، مؤسســة التــدريب المهنــي، مؤسســة اإلقــراض 
الزراعــــي، مؤسســــة اإلســــكان والتطــــوير الحضــــري، المؤسســــة العامــــة للغــــذاء والــــدواء، مؤسســــة المواصــــفات والمقــــاييس، 

لتلفزيــــون، المؤسســــة العامــــة للضــــمان االجتمـــــاعي، مؤسســــة المــــدن الصــــناعية، هيئــــة االســــتثمار، مؤسســـــة اإلذاعــــة وا
المؤسســات اإلعالميــة، ســلطة المصــادر الطبيعيــة، ديــوان المحاســبة، وكــاالت األنبــاء األردنيــة، هيئــة الطيــران المــدني، 

ألرصــاد دائرة اإلحصاءات العامة، دائرة الجمارك، دائرة الموازنة العامة، دائرة او هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة، 
الحكوميــة، دائــرة اللــوازم العامــة، صــندوق التنميــة والتشــغيل، الجمعيــة  تالجويــة، ديــوان الخدمــة المدنيــة، دائــرة العطــاءا

 المؤسسة التعاونية. العلمية الملكية،

 وليــد الشركات الوطنية: شركة توليد الكهرباء المركزية، شركة توزيع الكهرباء، شركة البترول الوطنية، شــركة الســمرا لت
 الكهرباء

  ،مركـــز تكنولوجيـــا المراكـــز الوطنيـــة: المركـــز الـــوطني للبحـــث والتطـــوير، المركـــز الـــوطني للبحـــث واإلرشـــاد الزراعـــي
 مركز عمليات الحكومة االلكترونية، NITCالمعلومات الوطني 

  الجامعات والمعاهد الحكومية 

 .دور الخبرة واالستشارات، المكاتب الهندسية 

 ركات الصيانة، شركات تكنولوجيا المعلومات.الشركات الخاصة: ش 

  الهيئــات المحليــة الوطنيــة: هيئــة تنشــيط الســياحة، هيئــة تنظــيم قطــاع الكهربــاء، هيئــة تنظــيم قطــاع النقــل البــري، هيئــة
 تنظيم قطاع االتصاالت، هيئة الطاقة النووية، هيئة الطيران المدني

 .النقابات، التعاونيات 

 لحكوميـــة مثـــل: الصـــندوق األردنـــي الهاشـــمي للتنميـــة البشـــرية، جمعيـــة مراكـــز اإلنمـــاء المنظمـــات المجتمعيـــة وغيـــر ا
ـــة الباديـــة والجمعيـــات الخيريـــة  االجتمـــاعي، مؤسســـة نـــور الحســـين، مؤسســـة نهـــر األردن، الصـــندوق الهاشـــمي لتنمي

  والتعاونية، الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.



 
 

 رئاسة الوزراء 

(Prime 
Ministry)  

  الوزراءمجلس 

 اللجان الوزارية المختلفة  



 
 

  الخدمات المقدمة للمتعاملين -2
  

ووحداتها يوضح هذا الجزء الخدمات المتنوعة التي تقدمها وزارة التخطيط والتعاون الدولي ممثلة بمديرياتها 
الفنية المختلفة للوزارات والمؤسسات الوطنية، والدول والجهات الخارجية، كما يوضح القسم الثاني منه 

  الخدمات التي تقدمها المديريات والوحدات المساندة لمتلقي الخدمة وعلى النحو اآلتي:

الخارجية وفئات وهي المديريات والوحدات التي تتعامل مع الجهات  المديريات والوحدات الفنية: - 1
 المتعاملين.

 
 .مديرية التعاون الدولي 

  والدراساتمديرية السياسات. 

 .مديرية المشاريع 

 .مديرية خطط وبرامج التنمية 

 .مديرية التنمية المحلية وتعزيز اإلنتاجية 

  التطوير المؤسسي والتقييموحدة. 

 .وحدة تنسيق المساعدات اإلنسانية 
 

وهي المديريات والوحدات التي تساعد المديريات والوحدات الفنية من  المديريات والوحدات المساندة: - 2
خالل تطوير بيئة العمل الداخلية وتساعد في تقديم الخدمات المساندة لعمل المديريات والوحدات 

 الفنية. 

 

 .مديرية الموارد البشرية 

 .مديرية الشؤون المالية واإلدارية 

 .مديرية تكنولوجيا المعلومات واألرشفة 

 .وحدة اإلعالم واالتصال 

  االداخليةوحدة الرقابة.   



 
 

  نالخدمات المقدمة إلى فئات المتعاملين الخارجيي
 

  مديرية التعاون الدولي

المتلقية الجهات   هدف الخدمة  المقدمةالخدمات 
  هذه الخدمةل

الشركاء في تقديم 
  الخدمة

 التنســــــــــيق مــــــــــع الجهــــــــــات المانحــــــــــة
ــــــــــــــــل الدوليــــــــــــــــة  ومؤسســــــــــــــــات التموي
المختلفــــــة إليجــــــاد مصــــــادر تمويليــــــة 

ويـــــــــــــــــل االولويـــــــــــــــــات التنمويـــــــــــــــــة ملت
ــــــــــذي  ــــــــــامج التنفي ــــــــــي البرن ــــــــــواردة ف ال

  التنموي

توفير التمويل من المنح و القروض تهدف هذه الخدمة إلى 
البــرامج والمشــاريع الــواردة إلــى وزارة التخطــيط لتمويل وتنفيــذ 

والتعاون الدولي، وتنسيق عملية التمويل بحيث تتماشــى مــع 
ــــة. وكــــذلك  ــــات التنمويــــة والوطني البحــــث التوجهــــات واألولوي

تــوفير التمويــل الــالزم المســتمر عــن مصــادر تمويليــة جديــدة 
مـــــن مـــــنح وقـــــروض ميســـــرة ودعـــــم مباشـــــر للخزينـــــة العامـــــة 

ى المســــاعدات الفنيــــة للبــــرامج والمشــــاريع ذات باإلضــــافة إلــــ
مــن خــالل إعــداد  األولويــة فــي القطاعــات الحيويــة المختلفــة

وٕاطــــالق ومتابعــــة تمويــــل وتنفيــــذ خطــــة االســــتجابة األردنيــــة 
  لألزمة السورية .

الــــــوزارات والمؤسســـــــات 
الحكوميــــــة ومؤسســــــات 
 المجتمـــــــــــــــــع المـــــــــــــــــدني

ومنظمـــــــــــــــــات االمـــــــــــــــــم 
المتحـــــــــدة والمنظمـــــــــات 

  غير الحكومية

ــــــــدول والجهــــــــات المانحــــــــة  ال
 ومؤسسات التمويل الدولية

لـــــــــــــــــــوزارات والمؤسســـــــــــــــــــات ا
ـــــة  الحكوميـــــة وغيـــــر الحكومي

ومنظمـــــــات االمـــــــم المتحـــــــدة 
  والمنظمات غير الحكومية

تعظــــيم االســــتفادة مــــن االتفاقيــــات 
  الثقافية والعلمية

تهــدف هــذه الخدمــة إلــى تحضــير وٕاعــداد وتوقيــع االتفاقيــات 
وحكومــــات الــــدول  الحكومــــة االردنيــــةالثقافيــــة والعلميــــة بــــين 

األخــــرى، وكــــذلك توقيــــع البــــرامج التنفيذيــــة لهــــذه االتفاقيــــات 
لتفعيلهــــا وٕادخالهــــا حيــــز النفــــاذ ليصــــار إلــــى االســــتفادة مــــن 
مضمون االتفاقيات من كال الطرفين فــي تبــادل التعــاون فــي 

    المجاالت المتفق عليها.

الــــــوزارات والمؤسســـــــات 
  الحكومية 

ـــــــــــــــــــدول المانحـــــــــــــــــــة  ووزارة ال
 التخطيط والتعاون الدولي

وغيرهــــا  وزارة التعلــــيم العــــالي
مــــــن الــــــوزارات والمؤسســــــات 
المعنيــــــة حســــــب االتفاقيــــــات 

  والبرامج الموقعة

ضـــــبط عمليـــــة الترشـــــيح للـــــدورات 
  والبعثات

تهــدف هــذه الخدمــة إلــى ضــبط عمليــة الترشــيح لحضــور أو 
المشــاركة فــي أيــة دورات أو بعثــات خارجيــة واردة إلــى قســم 
التعــاون العلمــي والثقــافي فــي الــوزارة، باإلضــافة إلــى تعظــيم 
االستفادة من الدورات الخارجية والمنح الدراسية المقدمة فــي 
بنـــاء وتعزيـــز القـــدرات المؤسســـية واإلداريـــة لمـــوظفي القطـــاع 

  العام في مختلف المجاالت.

العــــاملين فــــي الــــوزارات 
والمؤسســــات الحكوميــــة 

  وغير الحكومية

ـــــــــــــــــــدول المانحـــــــــــــــــــ ة ووزارة ال
  التخطيط والتعاون الدولي

  وزارة التعليم العالي
  ديوان الخدمة المدنية

  الجامعات



 
 

  مديرية التعاون الدولي

المتلقية الجهات   هدف الخدمة  المقدمةالخدمات 
  هذه الخدمةل

الشركاء في تقديم 
  الخدمة

-التوعيــــــــــة باتفاقيــــــــــة الشــــــــــراكة
  األردنية األوروبية 

تهــــــدف هــــــذه الخدمــــــة إلــــــى تمكــــــين المؤسســــــات والــــــوزارات 
الحكوميــة والقطــاع الخــاص مــن الحصــول علــى المعلومــات 

األوروبيــة وخطــة العمــل  األردنيــة-المتعلقــة باتفاقيــة الشــراكة
ــــــة ــــــة المشــــــتركة لسياســــــة الجــــــوار، وكــــــذلك -األردني األوروبي

التعــــرف علــــى مجــــاالت التعــــاون المختلفــــة فــــي القطاعــــات 
  والمجاالت ذات االهتمام المشترك مع الجانب األوروبي.

الــــــوزارات والمؤسســـــــات 
الحكوميــــــــــــــــــة وغيــــــــــــــــــر 
الحكوميـــــــــــــة والقطـــــــــــــاع 

  الخاص

بعثـــة المفوضـــية االوروبيـــة 
التخطــــــيط والتعــــــاون ووزارة 
  الدولي

الـــــــــــــــوزارات والمؤسســـــــــــــــات 
  الحكومية

دعــــــــــــــم تنفيــــــــــــــذ اتفاقيــــــــــــــة الشــــــــــــــراكة 
ــــــة  ــــــة األوروبي خطــــــة العمــــــل و األردني
  تنفيذ اولويات الشراكة

تهدف هذه الخدمة إلى دعم المؤسسات والــوزارات الحكوميــة 
المختلفــة ومســاعدتها علــى اإليفــاء بالتزامــات المملكــة ضــمن 

، اولويــات الشــراكةاألردنية األوروبيــة وخطــة -اتفاقية الشراكة
وذلــــك عــــن طريــــق تـــــوفير مشــــاريع التوأمــــة والــــدعم الفنـــــي، 
ـــــــك  ـــــــوفير الممكـــــــن مـــــــن األجهـــــــزة والمعـــــــدات لتل إضـــــــافة لت

  لمؤسسات.ا

الجهـــــــــــــات الحكوميـــــــــــــة 
المــــرتبط عملهــــا بتنفيــــذ 
اتفاقية الشراكة األردنية 
األوروبية وخطة العمــل 

ــــــــــات المشــــــــــتركة  ألولوي
 دالشـــــــراكة مـــــــع االتحـــــــا

  االوروبي

  المفوضية االوروبية
المؤسســات النظيــرة فــي دول 

  االتحاد
الشـــــــــــــــــــركات االستشـــــــــــــــــــارية 

  العالمية والمحلية
مؤسســــــــات االمــــــــم المتحــــــــدة 

  المتخصصة
  مؤسسات المجتمع المدني

تعظــيم االســتفادة مــن الــدعم المقــدم 
األمــم المتحــدة  مــن خــالل منظمــات

  ومؤسسات التمويل الدولية

تهــدف هــذه الخدمــة إلــى توضــيح عمليــة التعامــل واالســتفادة 
مـــن بـــرامج مســـاعدات منظمـــات األمـــم المتحـــدة ومؤسســـات 

 التنمويــةالتمويــل الدوليــة وتوجيــه هــذا الــدعم نحــو األولويــات 
مـــــن خـــــالل إعـــــداد وٕاطـــــالق ومتابعـــــة تمويـــــل وتنفيـــــذ خطـــــة 

  . االستجابة األردنية لألزمة السورية

الــــــوزارات والمؤسســـــــات 
الحكوميــــــــــــــــــة وغيــــــــــــــــــر 

  الحكومية
منظمــــات خاصــــة ذات 
عالقـــــــة ببـــــــرامج األمـــــــم 

ومنظمــــــــــــات  تحــــــــــــدةالم
االمـــــــــــــــــــــــم المتحـــــــــــــــــــــــدة 
والمنظمـــــــــــــــــات غيـــــــــــــــــر 

  الحكومية

 منظمـــــــــات االمـــــــــم المتحـــــــــدة

  ل الدوليةومؤسسات التموي
الـــــــــــــــــــوزارات والمؤسســـــــــــــــــــات 

  الحكومية وغير الحكومية
  مؤسسات المجتمع المدني

  
  



 
 

 والدراساتمديرية السياسات 

الجهة المتلقية لهذه   هدف الخدمة  الخدمات المقدمة
  الخدمة

الشركاء في تقديم 
  الخدمة

رصـــــد وتحليـــــل مؤشـــــرات 
ــــؤثرة  ــــر والعوامــــل الم الفق

  بها

تهدف هذه الخدمة إلى دراسة التغيرات في مؤشرات الفقــر 
المختلفــــــــة وتحليـــــــــل األســـــــــباب والعوامـــــــــل المـــــــــؤثرة بهـــــــــذه 
المؤشرات، فضًال عن تحليــل نتــائج دراســات البنــك الــدولي 
ــــاقي المؤشــــرات االقتصــــادية  ــــين الفقــــر وب ــــة ب حــــول العالق

  وتقديم التوصيات بهذا الخصوص. 

رئاســــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــوزراء 
  والوزارات

  التنمية االجتماعيةوزارة 
ــــــــــــــــرة االحصــــــــــــــــاءات  دائ

  العامة
  وزارة العمل
  البنك الدولي

UNDP  

المســــــاهمة فــــــي إعــــــداد 
  وتحديث الخطط الوطنية

  تهدف هذه الخدمة إلى:
إعـــــداد الخطـــــط والبـــــرامج التنمويـــــة متوســـــطة وطويلـــــة  -

 المدى
 إعداد اإلطار الكلي لالقتصاد الوطني  -

الخطــــط والبــــرامج إدمــــاج األهــــداف اإلنمائيــــة لأللفيــــة فــــي 
  الوطنية

مــــن خــــالل إعــــداد وٕاطــــالق ومتابعــــة تمويــــل وتنفيــــذ خطــــة 
  االستجابة األردنية لألزمة السورية

  رئاسة الوزراء
  المؤسسات الحكومية

  القطاع الخاص
  المانحين
ومنظمـــــــــات  الممـــــــــولين

االمــــــــــــــــــــــم المتحــــــــــــــــــــــدة 
والمنظمــــــــــــــــات غيــــــــــــــــر 

  الحكومية

  رئاسة الوزراء
وكافــــــــــــــة المؤسســــــــــــــات 

 ومنظمــــــــاتالحكوميــــــــة 
االمـــــــــــــــــــــــم المتحـــــــــــــــــــــــدة 
والمنظمــــــــــــــــات غيــــــــــــــــر 

  الحكومية
  

إعـــــداد التوقعـــــات حـــــول 
  المؤشرات االقتصادية 

تهــــــدف هــــــذه الخدمــــــة إلــــــى إعــــــداد التقــــــارير بخصــــــوص 
    التوقعات االقتصادية، والتي يتم إعدادها بشكل ربعي.

  وزارة المالية
  البنك المركزي االردني

مراقبة الحســابات القوميــة 
  والمالية والقطاع النقدي

تهـــــــدف هـــــــذه الخدمـــــــة إلـــــــى تقيـــــــيم ومتابعـــــــة اإلجـــــــراءات 
والتطــــــــورات والسياســــــــات المتعلقــــــــة بالحســــــــابات القوميــــــــة 

  والمالية العامة والقطاع النقدي.

رئاســــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــوزراء 
  والوزارات

  القطاع الخاص

   وزارة المالية
  البنك المركزي االردني

ــــــــــــــــرة االحصــــــــــــــــاءات  دائ
  العامة

مراقبـــة األداء االقتصـــادي 
نظـــام اإلنـــذار مـــن خـــالل 

  المبكر

تهــــدف هــــذه الخدمــــة إلــــى تقــــديم توقعــــات مســــتقبلية حــــول 
المؤشــــرات االقتصــــادية المختلفــــة بهــــدف المحافظــــة علــــى 

  االستقرار المالي والنقدي.

  رئاسة الوزراء
  البنك المركزي
  وزارة المالية

 وزارة المالية 
  البنك المركزي االردني

متابعة تطورات المديونيــة 
  الخارجية

توضـــيح عمليـــة متابعـــة تطـــورات تهـــدف هـــذه الخدمـــة إلـــى 
 وتقييم األثر المصاحب لهذه التطورات المديونية الخارجية

رئاســــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــوزراء 
  والوزارات

  وزارة المالية 



 
 

 والدراساتمديرية السياسات 

الجهة المتلقية لهذه   هدف الخدمة  الخدمات المقدمة
  الخدمة

الشركاء في تقديم 
  الخدمة

ــــــــــــــة التطــــــــــــــورات  متابع
والمنتـــــــــــديات الدوليــــــــــــة 
ـــــــق  ـــــــى تحقي الهادفـــــــة إل
  أهداف التنمية المستدامة

والمبــادرات  تهدف هذه الخدمة إلــى متابعــة آخــر التطــورات
علـــــى الصـــــعيد العـــــالمي لغايـــــات تحقيـــــق أهـــــداف التنميـــــة 
المستدامة وٕاعداد التقارير حولها، وتنسيق الجهود الوطنية 
المختلفـــــة لغايـــــات تمثيـــــل المملكـــــة فـــــي المحافـــــل الدوليـــــة 

  المتخصصة في هذا المجال.

رئاســــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــوزراء 
  والوزارات المعنية

  الوزارات المعنية

فــي  متابعــة ترتيــب األردن
تقـــارير التنميـــة البشـــرية 
وتقـــارير دليـــل االســـتدامة 

  العالمي

تهــدف هــذه الخدمــة إلــى متابعــة ترتيــب األردن فــي تقريــر 
مؤشرات التنمية الصادر عن البنك الــدولي وتقريــر التنميــة 
البشـــــرية الصـــــادر عـــــن برنـــــامج األمـــــم المتحـــــدة اإلنمـــــائي 
ل وتقريــر دليــل االســتدامة العــالمي الصــادر عــن جامعــة ييــ
  والمنتدى االقتصادي العالمي وتحليل نتائج هذه التقارير.

رئاســــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــوزراء 
  والوزارات

UNDP 
  الوزارات

  القطاع الخاص
  الجامعات

ســــــاهمة فــــــي إعــــــداد مال
تقــــــارير وطنيــــــة دوريــــــة 
ــــة  حــــول اتجاهــــات التنمي
البشــرية فــي األردن، مــع 
ـــــــــــــى دور  ـــــــــــــز عل التركي
القطاعـــات المختلفـــة فـــي 

  هذا المجال

الخدمـــة إلـــى تقـــديم المعلومـــات والبيانـــات مـــن تهـــدف هـــذه 
أجـــل صـــياغة جملـــة مـــن السياســـات الهادفـــة إلـــى تحســـين 
مســــتويات ومكاســــب التنميــــة البشــــرية فــــي األردن، وزيــــادة 
االســتثمار فــي رأس المــال البشــري بهــدف زيــادة مســتويات 

  التنمية في كافة مناطق المملكة.

رئاســــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــوزراء 
  والوزارات
  الصحفيين

ـــــــــــــــــــــــ ر الجهـــــــــــــــــــــــات غي
الحكوميــــــــــــــة المعنيــــــــــــــة 
ـــــــــــــــة  بمجـــــــــــــــاالت التنمي

  البشرية في المملكة
  الجامعات

  الوزارات
الجهـــات غيـــر الحكوميـــة 
المعنية بمجاالت التنميــة 

  البشرية في المملكة
  الجامعات 

برنــــــامج االمــــــم المتحــــــدة 
  االنمائي

إعــــــداد دراســــــات تقيــــــيم 
وتحســـــــــــــــين المقـــــــــــــــدرة 

  التنافسية

ــــــى إعــــــداد دراســــــة حــــــول  قطــــــاع تهــــــدف هــــــذه الخدمــــــة ال
اســـتراتيجي أو موضـــوع معـــين، وذلـــك لتقيـــيم تنافســـية هـــذه 
القطاعــــــات ومقارنتهــــــا مــــــع أفضــــــل الممارســــــات عالميــــــًا، 
واقتراح التوصيات لصانعي القرار وراســمي السياســات مــن 
أجل رفــع تنافســية القطاعــات االقتصــادية المدروســة األمــر 
الـــــذي يـــــنعكس ايجابيـــــًا علـــــى القـــــدرة التنافســـــية لالقتصـــــاد 

  ني بشكل عام.األرد

  رئاسة الوزراء
  المؤسسات الحكومية

  القطاع الخاص

يعتمـــد الشـــركاء فـــي هـــذه 
الدراســــــــــــــــــــــــات علــــــــــــــــــــــــى 
القطاعات المدروســة فــي 
كــل تقريــر مــن القطــاعين 
العـــــــــــــــــــــــــام والخـــــــــــــــــــــــــاص 
ومؤسســــــــــــات المجتمــــــــــــع 

  المدني



 
 

 والدراساتمديرية السياسات 

الجهة المتلقية لهذه   هدف الخدمة  الخدمات المقدمة
  الخدمة

الشركاء في تقديم 
  الخدمة

ــــب تنافســــية  ــــة ترتي متابع
  األردن

تهدف هذه الخدمة إلــى متابعــة ترتيــب تنافســية األردن مــن 
تقـــارير التنافســـية العالميـــة والصـــادرة عـــن المنتـــدى خـــالل 

االقتصـــــادي العـــــالمي و معهـــــد التنميـــــة اإلداريـــــة، وتقـــــديم 
المســـاعدة لهـــذه الجهـــات فـــي إصـــدار تقاريرهـــا عـــن طريـــق 
تزويدها بالمعلومات الكمية والنوعية باإلضــافة إلــى تحليــل 
نتــائج هــذه التقــارير، والعمــل مــع الجهــات المعنيــة لتحســين 

  ألردن في هذه التقارير.مرتبة ا

المنتــــــــــــدى االقتصــــــــــــادي 
  العالمي

  معهد التنمية اإلدارية
البنـــــك الـــــدولي (مؤسســـــة 

  التمويل الدولية)

ـــــة األعمـــــال  تحســـــين بيئ
  واالستثمار

العمـــل مـــع كافـــة الجهـــات الرســـمية وممثلـــين عـــن القطـــاع 
الخــاص وذلــك بالتعــاون مــع جهــات دوليــة واالســتفادة مــن 

تقــدمها لوضــع خطــة عمليــة وقابلــة  الخبــرات العالميــة التــي
للتطبيــــق لتحســــين بيئــــة األعمــــال واالســــتثمار عــــن طريــــق 
تحديـــــد العوامـــــل المـــــؤثرة عليهـــــا ومـــــواطن الضـــــعف فيهـــــا 

  واقتراح سبل معالجتها.

مؤسســــــــــــات القطــــــــــــاعين 
العـــام والخـــاص و خبـــراء 
مـــــــــن الجهـــــــــات الدوليـــــــــة 
والمانحــــــــــة ومستشــــــــــارين 

  وأكاديميين محليين.
  

إنشـــــاء وتحـــــديث لوحـــــة 
  مؤشرات األداء 

تهــــــدف هــــــذه الخدمــــــة إلــــــى عــــــرض وتحــــــديث المؤشــــــرات 
االقتصـــــــــادية واالجتماعيـــــــــة بهـــــــــدف مســـــــــاعدة البـــــــــاحثين 

  والمحللين في تقييم أداء االقتصاد بشكل عام.

  رئاسة الوزراء
  المؤسسات الحكومية

UNDP 
  الباحثين

  المؤسسات الحكومية

المشـــــــاركة فـــــــي إعـــــــداد 
  استراتيجية المرأة 

تهــدف هــذه الخدمــة إلــى ضــمان إدمــاج األهــداف اإلنمائيــة 
لأللفية، وأهداف وبــرامج البرنــامج التنفيــذي فــي اســتراتيجية 

  المرأة 

اللجنـــة الوطنيـــة األردنيـــة 
  لشؤون المرأة

الــــــــــوزارات والمؤسســــــــــات 
  الحكومية 

اللجنـــة الوطنيـــة األردنيـــة 
  لشؤون المرأة

الــــــــــوزارات والمؤسســــــــــات 
  الحكومية



 
 

 والدراساتمديرية السياسات 

الجهة المتلقية لهذه   هدف الخدمة  الخدمات المقدمة
  الخدمة

الشركاء في تقديم 
  الخدمة

متابعـــــــــــــة السياســـــــــــــات 
والبــــــــــرامج المســــــــــتجيبة 

 للجندر

ــــى متابعــــة وتقيــــيم مــــدى اســــتجابة  تهــــدف هــــذه الخدمــــة إل
السياســـات والبـــرامج الحتياجـــات كـــل مـــن الرجـــل والمــــرأة، 

  .ومدى تحقيقها للعدالة وتكافؤ الفرص بين الجنسين
تـــم اضـــافة مؤشـــر النـــوع االجتمـــاعي فـــي إعـــداد مشـــاريع  

  خطة االستجابة األردنية لألزمة  السورية .

الــــــــــوزارات والمؤسســــــــــات 
الحكوميــــــــــــــــــــــة وغيــــــــــــــــــــــر 

  الحكومية
  الجهات المانحة 

المنظمـــــــــــــــــات الدوليـــــــــــــــــة 
واللجنة الوطنيــة األردنيــة 

ومنظمــات لشــؤون المــرأة 
االمــــــــــــــــــــــــــم المتحــــــــــــــــــــــــــدة 
والمنظمــــــــــــــــــــات غيــــــــــــــــــــر 

 الحكومية

والمؤسســــــــــات الــــــــــوزارات 
الحكوميــــــــــــــــــــــة وغيــــــــــــــــــــــر 

  الحكومية
  الجهات المانحة

المنظمـــــــــــــــــات الدوليـــــــــــــــــة 
واللجنــة الوطنيــة األردنيــة 

ومنظمــات  لشــؤون المــرأة
االمــــــــــــــــــــــــــم المتحــــــــــــــــــــــــــدة 
والمنظمــــــــــــــــــــات غيــــــــــــــــــــر 

 الحكومية

متابعــــة سلســــلة دراســــات 
  الطبقة الوسطى

إلـــى تقـــديم المعلومـــات والبيانـــات مـــن تهـــدف هـــذه الخدمـــة 
إلــى توســيع الطبقــة الوســطى أجل صياغة سياسات تهدف 

  وحمايتها من االنكماش في المملكة.

  رئاسة الوزراء والوزارات
المجلـــــــــــس االقتصـــــــــــادي 

  واالجتماعي
دائــــــــــــــــرة اإلحصــــــــــــــــاءات 

  العامة 

  الوزارات
ـــــــــــس االقتصـــــــــــادي  المجل

  واالجتماعي
ــــــــــــــــرة اإلحصــــــــــــــــاءات  دائ

  العامة

إعـــــداد دراســـــات دوريـــــة 
حــول اتجاهــات الفقــر فــي 
المملكــــة وعلــــى مســــتوى 

  المحافظات واألقضية

تهــــــدف هــــــذه الخدمــــــة إلــــــى تقــــــديم المعلومــــــات والبيانــــــات 
والمؤشــرات حــول الفقــر مــن اجــل تمكــين الجهــات المعنيــة 
ذات العالقة من صياغة السياسات المناسبة وتقيــيم التقــدم 
المحـــرز عبـــر فتـــرات زمنيـــة منتظمـــة تجـــاه تخفـــيض نســـب 

  .الفقر وحدة الفقر في المناطق واألقضية المختلفة

  رئاسة الوزراء والوزارات
دائــــــــــــــــرة اإلحصــــــــــــــــاءات 

  العامة 

  الوزارات
ــــــــــــــــرة اإلحصــــــــــــــــاءات  دائ

  العامة

دراسة مستويات الحرمــان 
(دليـــــــــــــــــــــل نوعيـــــــــــــــــــــة 

  )QLI(الحياة)

تهدف هذه الخدمة إلــى تحديــد الفئــات المحرومــة وتوزيعهــا 
جغرافيــــــًا علــــــى منــــــاطق المملكــــــة، إضــــــافة إلــــــى صــــــياغة 

مايــــــــة هــــــــذه الفئــــــــة اإلجــــــــراءات والسياســــــــات المتعلقــــــــة بح
  والحيلولة دون توسعها.   

رئاســــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــوزراء 
  والوزارات

دائــــــــــــرة اإلحصــــــــــــاءات 
  العامة 

  الوزارات
دائرة اإلحصاءات 

  UNDPالعامة 

تحديث جــداول المــدخالت 
والمخرجــــــات ومصــــــفوفة 

  الحسابات االجتماعية

ــــــى تحــــــديث جــــــداول المــــــدخالت  تهــــــدف هــــــذه الخدمــــــة إل
وبنـــــــــــاء التطبيقـــــــــــات والمخرجـــــــــــات لالقتصـــــــــــاد األردنـــــــــــي 

  االقتصادية المبنية عليها.

رئاســــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــوزراء 
  والوزارات

دائــــــــــــرة اإلحصــــــــــــاءات 
  العامة.

  الوزارات
دائرة اإلحصاءات 

  العامة



 
 

 والدراساتمديرية السياسات 

الجهة المتلقية لهذه   هدف الخدمة  الخدمات المقدمة
  الخدمة

الشركاء في تقديم 
  الخدمة

اعداد تقرير وطنــي تقيمــي 
حـــول التنميـــة المســـتدامة 

  في المملكة

تهــدف هــذه الخدمــة الــى تقــديم معلومــات ومؤشــرات حــول 
الــــثالث فــــي المملكــــة بهــــدف التنميــــة المســــتدامة بأبعادهــــا 

الوقــوف علــى عناصــر الضــعف والقــوة فــي تحقيــق التنميــة 
المستدامة وتقديم توصــيات تســاعد فــي صــياغة السياســات 
التــي مــن شــأنها تعزيــز جهــود المملكــة فــي تحقيــق التنميــة 

  المستدامة.

الجهــات االعضــاء فــي 
اللجنــــة الوطنيــــة العليــــا 
للتنميـــــــــــة المســـــــــــتدامة، 

  ورئاسة الوزراء

  الوزرات 
دائرة االحصاءات 

  العامة 
  االسكوا

  
    



 
 

 مديرية المشاريع

الجهة المتلقية لهذه   هدف الخدمة  الخدمات المقدمة
  الخدمة

الشركاء في تقديم 
  الخدمة

دراســــــــــــة مقترحــــــــــــات 
المشـــــاريع الرأســـــمالية 

  المقدمة للتمويل

  :تهدف هذه الخدمة إلى
ضــــــمان وضــــــوح فكــــــرة وأهــــــداف وجاهزيــــــة المشــــــروع  -

  المقترح للتمويل
ضـــــــمان انســـــــجام أهـــــــداف المشـــــــروع مـــــــع األهـــــــداف  -

  الوطنية
ضــــــمان انســـــــجام أهـــــــداف ومكونـــــــات المشـــــــروع مـــــــع  -

  متطلبات وشروط الجهات المانحة المختلفة

 رئاسة الوزراء
المؤسســــات الــــوزارات و 
  الحكومية

 رئاسة الوزراء
المؤسســــــــات الــــــــوزارات و 
  الحكومية

ــــات  إعــــداد قاعــــدة بيان
الرأســـــمالية للمشـــــاريع 

ذات األولويــــــــــة فــــــــــي 
  التمويل

  :تهدف هذه الخدمة إلى
  تعظيم االستفادة من الموارد المالية المتاحة -
تـــوفير البيانـــات الالزمـــة عـــن المشـــاريع التنمويـــة ذات  -

 األولوية
حصــر المشـــاريع الرأســـمالية ذات األولويــة والتـــي تقـــع  -

ـــــة لألزمـــــة الســـــورية  ضـــــمن خطـــــة االســـــتجابة األردني
  االولوية في التمويل والتنفيذإلعطائها 

 رئاسة الوزراء
  المؤسسات الحكومية

جميــــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــــوزارات 
  والمؤسسات الحكومية

ــــات  إعــــداد قاعــــدة بيان
للمشـــــاريع الرأســـــمالية 
الممولــة موزعــة حســب 

  المحافظات

 تهدف هذه الخدمة إلى:
تــوفير المعلومــات المحدثــة حــول المشــاريع الرأســمالية  -

 المحافظات.الممولة موزعة حسب 
تـــوفير بيانـــات تســـاعد فـــي عمليـــة التخطـــيط اإلقليمـــي  -

  واتخاذ القرار بشأن تحديد األولويات الوطنية.

مكتــــــــب معــــــــالي وزيــــــــر 
التخطـــــــــــــيط والتعـــــــــــــاون 

 الدولي
 رئاسة الوزراء

  المؤسسات الحكومية

جميــــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــــوزارات 
  والمؤسسات الحكومية

متابعـــــــــــة المشـــــــــــاريع 
  الرأسمالية قيد التنفيذ

 الخدمة إلى:تهدف هذه 
متابعـــــــة المشـــــــاريع الرأســـــــمالية الممولـــــــة مـــــــن خـــــــالل  -

المســاعدات الخارجيــة والتــي تنفــذها مختلــف الــوزارات 
والمؤسسات مــن حيــث نســبة االنجــاز ومراجعــة خطــط 
ــــــدم ســــــير العمــــــل فيهــــــا، وٕايجــــــاز  ــــــارير تق العمــــــل وتق
ــــة، وتحديــــد الصــــعوبات والمعوقــــات  المطالبــــات المالي

والتنسيق مع الجهــات المعنيــة التي تؤثر على تنفيذها 
 لوضع البرامج الكفيلة بتجاوز هذه المعوقات.

إعداد التقارير الالزمة التي تعكس مســتويات االنجــاز  -
الحســـي والمـــالي للمشـــاريع قيـــد التنفيـــذ، وتـــوفير كافـــة 

  المعلومات الالزمة لمتخذي القرار.

 الجهات المستفيدة
  الجهات الممولة

جميــــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــــوزارات 
 لحكوميةوالمؤسسات ا

  جميع الجهات التمويلية



 
 

 مديرية المشاريع

الجهة المتلقية لهذه   هدف الخدمة  الخدمات المقدمة
  الخدمة

الشركاء في تقديم 
  الخدمة

مرافقـــة بعثـــات التمويـــل 
  الدولية

 تهدف هذه الخدمة إلى:
ضــــمان التنســــيق الكامــــل مــــا بــــين الجهــــات التمويليــــة  -

المختلفة والجهــات الوطنيــة المنفــذة للبــرامج والمشــاريع 
 التنموية.

اقتــــــراح المالحظــــــات حــــــول نتــــــائج زيــــــارات البعثــــــات  -
 التمويلية.

البعثــــــات التمويليــــــة مــــــع الــــــوزارات متابعــــــة توصــــــيات  -
 والمؤسسات المنفذة لضمان تنفيذها.

مراجعـــــة الدراســـــات والتقـــــارير المرســـــلة مـــــن الجهـــــات  -
التمويليـــة وٕابـــداء المالحظـــات حولهـــا وتزويـــد الجهـــات 

 المعنية بها.
 متابعة تنفيذ المشاريع حسب اتفاقيات التمويل. -
هــــا مرافقــــة البعثــــات التــــي تعنــــى باألزمــــة الســــورية وأثر  -

  . على األردن

 الجهات الممولة
الجهـــــــــــــــــــات المعنيـــــــــــــــــــة 

  بالمشاريع

جميــــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــــوزارات 
 والمؤسسات الحكومية

  جميع الجهات التمويلية

المشــــاركة فـــــي إعـــــداد 
  الموازنات للمشاريع

تهــــدف هــــذه الخدمــــة إلــــى تــــوفير البيانــــات الماليــــة والفنيــــة  
المتعلقـــة بالمشـــاريع الرأســـمالية التـــي تنـــدرج ضـــمن موازنـــة 

  وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ـــــــوزارات والمؤسســـــــات  ال
  المعنيــة

وزارة االشــــــــغال العامــــــــة 
 واالسكان

 وزارة التربية والتعليم
 وزارة الصحة
 وزارة السياحة

 دائرة االبنية الحكومية
 دائرة الموازنة العامة

مديرية الخدمات الطبيــة 
  الملكية

إعــــداد تقــــارير ســــنوية 
حــول آخــر المســتجدات 

  للقطاعات المختلفة

تهـــــــدف هـــــــذه الخدمـــــــة إلـــــــى تحـــــــديث آخـــــــر المســـــــتجدات 
والتطورات على مستوى القطاعات المختلفة ألخــذها بعــين 
االعتبــار عنــد اتخــاذ أيــة قــرارات تتعلــق بالقضــايا التنمويــة 

  وعند اإلعداد للبرامج التنموية.
  إعداد تقارير الهشاشة الخاصة بأثر األزمة السورية 

التمــــويلي لنســــبة تمويــــل متطلبــــات خطــــة  وٕاعــــداد التقريــــر
  االستجابة األردنية لألزمة السورية حسب القطاعات .

ـــــــوزارات والمؤسســـــــات  ال
ومنظمـــــــــــــات  المعنيـــــــــــــــة

االمــــــــــــــــــــــــم المتحــــــــــــــــــــــــدة 
والمنظمـــــــــــــــــات غيـــــــــــــــــر 

  الحكومية

جميــــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــــوزارات 
 والمؤسســـــات الحكوميـــــة

ومنظمـــــــــــــــــــات االمـــــــــــــــــــم 
المتحـــــــــــدة والمنظمـــــــــــات 

  غير الحكومية



 
 

  

 التنمية مديرية خطط وبرامج

الجهة المتلقية لهذه   هدف الخدمة  الخدمات المقدمة
  الخدمة

الشركاء في تقديم 
  الخدمة

ٕاعـــــداد الخطـــــط التنســـــيق و 
والبــــــــــــــرامج  التنفيذيــــــــــــــة 

  التنموية

  :تهدف هذه الخدمة إلى
تحديـــــــــــد األولويـــــــــــات التنمويـــــــــــة ضـــــــــــمن القطاعـــــــــــات  -

   المختلفة
ضـــــــــــــــمان مواءمـــــــــــــــة األولويـــــــــــــــات القطاعيـــــــــــــــة مـــــــــــــــع  -

  الوطنيةاألولويات 
ــــة ضــــمن إطــــار مــــالي وزمنــــي  - ــــد الخطــــط التنفيذي تحدي

  محدد بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية
ضـــــــــمان انســـــــــجام البـــــــــرامج والخطـــــــــط التنمويـــــــــة مـــــــــع  -

مبـــــــــــــــــادرات األجنـــــــــــــــــدة الوطنيـــــــــــــــــة واالســـــــــــــــــتراتيجيات 
  القطاعية

  رئاسة الوزراء
  والمؤسسات الحكومية

والقطاعات األخرى فــي 
  المجتمع األردني

 جميـــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــوزارات
  والمؤسسات الحكومية

متابعــــــــة تنفيــــــــذ الخطــــــــط 
  والبرامج التنفيذية التنموية

  :تهدف هذه الخدمة إلى
التأكــــــــــد مــــــــــن تنفيــــــــــذ الجهــــــــــات المختلفــــــــــة للمشــــــــــاريع  -

   حسب جدولها الزمني ومخصصاتها المالية
تحديــــــد المشــــــاكل والمعيقــــــات التــــــي تحــــــول دون تنفيــــــذ  -

  المشاريع واقتراح التوصيات حولها
المشـــــــــــاريع ذات األولويـــــــــــة ضـــــــــــمن متابعـــــــــــة تمويـــــــــــل  -

  القطاعات المختلفة

 رئاسة الوزراء
 والمؤسسات الحكومية

والقطاعات األخرى فــي 
  المجتمع المدني

جميـــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــوزارات 
  والمؤسسات الحكومية

متابعــــة مؤشــــرات قيــــاس 
ـــــرامج  األداء للخطـــــط والب

  التنموية

  :تهدف هذه الخدمة إلى
بـــــــــالقيم متابعـــــــــة ورصـــــــــد مؤشـــــــــرات األداء ومقارنتهـــــــــا  -

  المستهدفة
تصــــــنيف المؤشــــــرات حســــــب درجــــــة  التحقــــــق باتجــــــاه  -

القــــــــــــيم المســــــــــــتهدفة (تســـــــــــــير باتجــــــــــــاه المســـــــــــــتهدف، 
  تراجع)

  تحديد المشاكل واقتراح التوصيات -
متابعـــــــة اإلجـــــــراءات التـــــــي مـــــــن شـــــــأنها تحســـــــين قـــــــيم  -

  المؤشرات مع الجهات المعنية

 رئاسة الوزراء
 والمؤسسات الحكومية

والجهــــــــــــــــات المعنيــــــــــــــــة 
  بالتنمية

جميـــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــوزارات 
  والمؤسسات الحكومية

متابعـــة تحقيـــق األهـــداف 
  اإلنمائية لأللفية

 تهدف هذه الخدمة إلى:
 متابعة قيم مؤشرات األلفية بشكل دوري  -
تحديـــــــــــد المشـــــــــــاكل والعقبـــــــــــات واقتـــــــــــراح التوصـــــــــــيات  -

 لحلها

 رئاسة الوزراء
والمؤسســــات الحكوميـــــة 
ومنظمــــــــــــــــــات األمــــــــــــــــــم 

  المتحدة

جميـــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــوزارات 
  والمؤسسات الحكومية



 
 

 التنمية مديرية خطط وبرامج

الجهة المتلقية لهذه   هدف الخدمة  الخدمات المقدمة
  الخدمة

الشركاء في تقديم 
  الخدمة

متابعـــــة البـــــرامج والمشـــــاريع واإلجـــــراءات التـــــي تهـــــدف  -
 إلى تحقيق أهداف األلفية

مقارنـــــــــة وضـــــــــع األردن  بمؤشـــــــــرات األلفيـــــــــة بالـــــــــدول  -
 العربية واألجنبية

وضـــــع آليـــــات تســـــاعد فـــــي تســـــريع تحقيـــــق األهـــــداف   -
  اإلنمائية لأللفية بالمشاركة مع الجهات المعنية

  بناء القدرات المؤسسية

 تهدف هذه الخدمة إلى:
ـــــــــــة ضـــــــــــمن  - تحســـــــــــين أداء الكـــــــــــوادر البشـــــــــــرية العامل

 القطاع الحكومي
إعــــــــداد البــــــــرامج التدريبيــــــــة بالتنســــــــيق مــــــــع الجهــــــــات  -

 ذات العالقة
تنفيـــــــــذ البـــــــــرامج التدريبيـــــــــة بالتنســـــــــيق مـــــــــع الجهـــــــــات  -

  الداعمة

 المؤسسات الحكومية
ومؤسســـــــــــــات المجتمـــــــــــــع 
المــــدني المعنيــــة بالتنميــــة 

  واالقتصاديةاالجتماعية 

جميـــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــوزارات 
 والمؤسسات الحكومية

ومنظمــــــــــــــــــــــات االمــــــــــــــــــــــم 
  المتحدة

إعـــــــــــــداد نظـــــــــــــام إلدارة 
  المعلومات

  :تهدف هذه الخدمة إلى
إعــــــداد نظــــــام محوســــــب واالســــــتفادة منــــــه فــــــي انجــــــاز  -

  :النشاطات التالية
ـــــــة  - ـــــــرامج التنموي ـــــــات إلعـــــــداد الخطـــــــط والب ـــــــوفير بيان ت

  ومتابعة تنفيذها
ـــــــــاء قاعـــــــــدة بيانـــــــــات  - للبـــــــــرامج والمشـــــــــاريع ضـــــــــمن بن

  الخطط والبرامج التنموية
  توفير قاعدة بيانات لمؤشرات قياس األداء -
 إعداد التقارير الدورية والسنوية وعند الحاجة -
ـــــــي  - ـــــــم إعـــــــداد وتطـــــــوير نظـــــــام المعلومـــــــات اإللكترون ت

JORISS الخاص باألزمة السورية  

 المؤسسات الحكومية
ومؤسســـــــــــــات المجتمـــــــــــــع 

بالتنميــــة المــــدني المعنيــــة 
  االجتماعية واالقتصادية

جميـــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــوزارات 
  والمؤسسات الحكومية

المشــــــاركة فــــــي إعــــــداد 
االســـتراتيجيات القطاعيـــة 
  االقتصادية واالجتماعية

تهــــــــدف هــــــــذه الخدمــــــــة إلــــــــى إعــــــــداد االســـــــــتراتيجيات  -
القطاعيــــــــــــــــة االقتصــــــــــــــــادية واالجتماعيــــــــــــــــة وتــــــــــــــــوقير 

  المعلومات والبيانات حولها.

الـــــــوزارات والمؤسســـــــات 
  المعنيــة

جميـــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــوزارات 
 والمؤسسات الحكومية

  
  

    



 
 

  مديرية برامج التنمية المحلية وتعزيز االنتاجية

  هدف الخدمة  الخدمات المقدمة
الجهة المتلقية 

  للخدمة
  الشركاء في تقديم الخدمة

إعــــداد ملفــــات معلوماتيــــة 
للمحافظــــات فــــي المملكــــة 
وحسب تقسيماتها اإلدارية 

أبــرز مؤشــرات الواقــع الــديموغرافي توضــح هــذه الملفــات 
واالقتصــــادي واالجتمــــاعي، خطــــط وحــــدات التنميــــة فــــي 
المحافظــــــات، وجيــــــوب الفقــــــر فــــــي المحافظــــــة المعنيــــــة، 
ومشاريع وبرامج الــوزارة والتــي تتــابع تنفيــذها مــع الجهــات 
المعنيـــة، والمنـــاطق التنمويـــة(إن وجـــدت) فـــي المحافظـــة 

  المعنية.

رئاســـــــــــــــــة الـــــــــــــــــوزراء، 
الــــوزارات والمؤسســــات 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،  الحكومي

  المحافظات 

مديريـــة بـــرامج التنميـــة المحليـــة وتعزيـــز 
االنتاجيـــــــــة بالتعـــــــــاون والتنســـــــــيق مـــــــــع 
مديريـــة المشــــاريع  فــــي وزارة التخطــــيط 
ووحـــــــــــــدات التنميـــــــــــــة المحليـــــــــــــة فـــــــــــــي 

  المحافظات.

إعــــــداد وتحــــــديث بــــــرامج 
  تنموية للمحافظات

للمحافظات لتوجيــه جهــود القطــاعين إيجاد وثاق مرجعية 
العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وفق أولويــات 
تنموية واضــحة ومحــددة، وتتــرجم هــذه البــرامج (فــي حــال 
توفر التمويل) إلى مشاريع سنوية ترصد لهــا كلــف ماليــة 
ويـــــتم متابعـــــة تنفيـــــذها والتأكـــــد مـــــن تحقيقهـــــا للمؤشـــــرات 

  واألهداف المتوقعة.

 ءرئاســــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــوزرا
الــــوزارات والمؤسســــات 
 الحكوميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الهيئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات       
المســـــــــــــــــتقلة واإلدارات 
المحليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ومؤسســــــات المجتمــــــع 
المـــــــــــــــــــــــدني، اإلدارات 

 المحلية

مديريـــة بـــرامج التنميـــة المحليـــة وتعزيـــز 
االنتاجيـــــــــة بالتعـــــــــاون والتنســـــــــيق مـــــــــع 
مديريـــة المشــــاريع  فــــي وزارة التخطــــيط 
والتعــــاون الــــدولي، الــــوزارات، ووحــــدات 

نميــــــــــة المحليــــــــــة فــــــــــي المحافظــــــــــات الت
والبلـــــــــــــديات، ومؤسســـــــــــــات المجتمـــــــــــــع 

 المدني.

تمويــل تنفيــذ دراسة طلبات 
ـــــن  المشـــــاريع ـــــة م المقدم

اإلدارات المحليــــــــــــــــــــــــــــــــة 
مؤسســـــــــــات المجتمـــــــــــع و 

  المدني  

تــوفير تمويــل عــن طريــق المــنح المتاحــة  لتنفيــذ/ متابعــة 
تنفيــــذ المشــــاريع التنمويــــة لــــإلدارات المحليــــة ومؤسســــات 

المـــــدني والتـــــدقيق علـــــى ســـــير العمـــــل ونســـــب المجتمـــــع 
  االنجاز المتفق عليها ضمن فترة تنفيذها.

يــتم دراســة طلبــات المشــاريع المقدمــة مــن كافــة الجهـــات 
المعنيــة لتنفيــذ البــرامج والمشــاريع التــي تقــع ضــمن خطــة 

يوف ضـــــــاالســـــــتجابة األردنيـــــــة لألزمـــــــة الســـــــورية و/أو لل
  العراقيين والمجتمعات المستضيفة

اإلدارات المحليـــــــــــــــــــــــــة 
ومؤسســــــات المجتمــــــع 
المـــــــــــــدني والجهـــــــــــــات 

والمنظمـــــــات  الممولـــــــة
غيــــــــــــــــــر الحكوميــــــــــــــــــة 
ومنظمـــــــــــــــات األمـــــــــــــــم 

 المتحدة.

مديريــــــــــة التنميــــــــــة المحليــــــــــة وتعزيـــــــــــز 
االنتاجية بالتنســيق مــع مديريــة التعــاون 

ي وزارة التخطـــــيط والجهـــــات الـــــدولي فـــــ
والمنظمـــــات غيـــــر الحكوميــــــة  الممولـــــة

 ومنظمات األمم المتحدة.

إعـــــــداد وتقيـــــــيم البـــــــرامج 
واالستراتيجيات والسياسات 
التــــــــــي تعنــــــــــى بمجــــــــــال 

ابـــــــــداء الـــــــــرأي الفنـــــــــي والمالحظـــــــــات حـــــــــول مواضـــــــــيع 
االســـــــتراتيجيات او الدراســـــــات والمشـــــــاريع الـــــــواردة فيهـــــــا 
لتفــــادي التكــــرار فــــي المشــــاريع او الشــــرائح مــــن الســــكان 

الجهــــــــات التـــــــــي لهـــــــــا 
ــــــــــــــة بمجــــــــــــــاالت  عالق
التنميـــــــــــة بمـــــــــــا فيهـــــــــــا 

مديريــــــــــة التنميــــــــــة المحليــــــــــة وتعزيـــــــــــز 
ون والتنســـــــــيق مـــــــــع االنتاجيـــــــــة بالتعـــــــــا

و وحـــــــدة تنســـــــيق  جهـــــــات المســـــــتفيدةال



 
 

  مديرية برامج التنمية المحلية وتعزيز االنتاجية

  هدف الخدمة  الخدمات المقدمة
الجهة المتلقية 

  للخدمة
  الشركاء في تقديم الخدمة

  المستهدفة او المناطق التي سيتم استهدافها.  التنمية .
خــالل متابعــة بــرامج ومشــاريع مكــون تعزيــز المنعــة مــن 

  ضمن خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية

ــــــــــــــة  الجهــــــــــــــات الممول
والمنظمــــــــــــــات غيــــــــــــــر 
الحكوميـــــة ومنظمـــــات 

 األمم المتحدة

 المساعدات اإلنسانية.

تنفيذ محور االنتاجية 
والتمويل وبناء القدرات 
من خالل برنامج تعزيز 

االنتاجية ومكوناته 
كبرامج: إرادة، تمكين 

مناطق جيوب الفقر، دعم 
اإلقراض الصغير 

والمتوسط، ومشاريع دعم 
الجمعيات الخيرية 

والتعاونية والهيئات 
النسائية، والمبادرات 

  التنموية.

المســــــاهمة فــــــي تحفيــــــز التنميــــــة المحليــــــة الشــــــاملة فــــــي 
المجتمعات المحلية بشكل عام وفي المنــاطق األشــد فقــرا 
بشــــــكل خــــــاص، وتحســــــين الظــــــروف المعيشــــــية للفئــــــات 
ـــــــز  ـــــــادة الفـــــــرص االقتصـــــــادية وتعزي األكثـــــــر حاجـــــــة وزي

 االنتاجية .  
  

أصـــــــــحاب المشـــــــــاريع 
 الصـــــغيرة والمتوســـــطة
واألفـــــــراد، المنظمـــــــات 
المجتمعيـــــــــــــة وغيــــــــــــــر 

    NGOs)الحكومية (
ــــــة  المجتمعــــــات المحلي
فـــــــي منـــــــاطق جيـــــــوب 

  الفقر

ـــــة والتشـــــغيل، مؤسســـــة  صـــــندوق التنمي
التــــــــدريب المهنــــــــي، مؤسســــــــة انجــــــــاز، 
الجمعيــــة العلميــــة الملكيــــة، المنظمــــات 
االهليــــة غيــــر الحكوميــــة مثــــل مؤسســــة 
نهـــــر االردن، مؤسســـــة نـــــور الحســـــين، 

االنمــــــاء االجتمــــــاعي، جمعيــــــة مراكــــــز 
الصـــــندوق االردنـــــي الهاشـــــمي للتنميـــــة 
البشرية اضافة الى مؤسسات المجتمــع 
المـــدني مـــن جمعيـــات خيريـــة وتعاونيـــة 
ــــــديات المعنيــــــة،  ــــــات نســــــائية، البل وهيئ
ــــــــــات المتقاعــــــــــدين العســــــــــكريين،  جمعي

  الوزارات كافة.
تنفيذ محور البنية التحتية 

من خالل مكون البنية 
برنامج تعزيز التحتية في 

االنتاجية كإنشاء طرق 
زراعية، تنفيذ مشاريع 
بنية تحتية وخدماتية، 
برنامج حزمة االمان 

  االجتماعي

تمويـــل مشـــاريع وأنشـــطة واحتياجـــات ذات أولويـــة تســـاهم 
بشــــــكل مباشــــــر أو غيــــــر مباشــــــر فــــــي تحقيــــــق الخطــــــط 
التنموية الحكومية وفــي تحســين البنيــة التحتيــة والظــروف 

  ت المستهدفة. المعيشية للفئا

المجتمعات الفقيرة في 
ـــــــــف التجمعـــــــــات  مختل
  السكانية في المملكة.

كافــة الــوزارات المعنيــة بتنفيــذ مثــل هــذه 
ـــاه  ـــديات، المي المشـــاريع مثـــل (وزارة البل
والــري، التربيــة والتعلــيم... الــخ)، دائــرة 

  الشؤون الفلسطينية.

  دعم البيئة الشبابية
تــوفير وتطــوير المرافــق الالزمــة للشــباب بمــا يســاهم فــي 
صــــقل شخصــــياتهم  وتنفيــــذ بــــرامج تدريبيــــة تســــاهم فــــي 

  األندية الرياضية
ـــــــــــــــة الجامعـــــــــــــــات  طلب

  المجلس األعلى للشباب
  صندوق الملك عبداهللا الثاني للتنمية



 
 

  مديرية برامج التنمية المحلية وتعزيز االنتاجية

  هدف الخدمة  الخدمات المقدمة
الجهة المتلقية 

  للخدمة
  الشركاء في تقديم الخدمة

  مؤسسة إنجاز  والمدارس  تهيئة الشباب للمشاركة في سوق العمل.



 
 

  المؤسسي والتقييمالتطوير وحدة 
الخدمات 
 المقدمة

 هدف الخدمة
الجهة المتلقية 
 لهذه الخدمة

الشركاء في تقديم 
 الخدمة

تعظيم االســتفادة 
مـــــــــن البـــــــــرامج 
والمشــــــــــــــــــــاريع 
لتحســــين البيئــــة 
التنمويــــــــــــــــــــــــــة 
االقتصــــــــــــــــــادية 

 واالجتماعية

  تهدف هذه الخدمة إلى:
البـــــــرامج والمشـــــــاريع مـــــــع األهـــــــداف واألولويـــــــات  انســـــــجامضـــــــمان  -

  الوطنية
تبنـــــــــي منهجيـــــــــات للتقيـــــــــيم وقيـــــــــاس األثـــــــــر للبـــــــــرامج والمشـــــــــاريع  -

لتشــــــمل صــــــياغة وثــــــائق وخطــــــط للتقيــــــيم و تنفيــــــذ التوصــــــيات و 
 تعميم والدروس المستفادة.

ضـــــــمان  االســـــــتفادة مـــــــن عمليـــــــات التقيـــــــيم والـــــــدروس المســـــــتفادة   -
والقطاعـــــــــات االقتصـــــــــادية لتـــــــــنعكس علـــــــــى الـــــــــوطن والمـــــــــواطنين 

 واالجتماعية المختلفة.

  رئاسة الوزراء
المؤسســـــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
الحكوميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ومؤسســــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
المجتمــــــــع المــــــــدني 
والمؤسســــات الغيــــر 

  الحكومية
 الجهات المانحة

  رئاسة الوزراء
المؤسســــات الحكوميــــة 
ومؤسســــــات المجتمــــــع 
المـــــــدني والمؤسســـــــات 

  الغير الحكومية
 الجهات المانحة

مأسســـة عمليــــة 
وقيــــاس التقيــــيم 

 األثر

  تهدف هذه الخدمة إلى:
الوصــــــول بعمليــــــة التقيــــــيم و قيــــــاس األثــــــر لتكــــــون جــــــزء ال يتجــــــزأ  -

  من البرامج التنموية الحكومية.
 تفعيل اإلطار العام المؤسسي لعملية التقييم. -
تمكــــــين القــــــدرات الفرديــــــة والمؤسســــــية فــــــي مجــــــال تقيــــــيم البــــــرامج  -

 فرديًا.والمشاريع و قياس األثر لالرتفاع بأدائهم 

  رئاسة الوزراء
المؤسســـــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
الحكوميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ومؤسســــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
المجتمــــــــع المــــــــدني 
والمؤسســــات الغيــــر 

  الحكومية
 الجهات المانحة

  رئاسة الوزراء
المؤسســــات الحكوميــــة 
ومؤسســــــات المجتمــــــع 
المـــــــدني والمؤسســـــــات 

  الغير الحكومية
 الجهات المانحة

تطــــــــــــوير األداء 
المؤسســــــــــــــــــــي 
للــــــوزارة ليرقــــــى 
إلــــــــى مســــــــتوى 

 التميز

  هذه الخدمة إلى:تهدف 
مراقبـــــة أداء الـــــوزارة عـــــن طريـــــق مســـــوحات رضـــــا متلقـــــي الخدمـــــة  -

ورضـــــــا المـــــــوظفين واالقتراحـــــــات والشـــــــكاوى الداخليـــــــة والخارجيـــــــة 
واإلنجـــــاز فـــــي خطـــــط عمـــــل المـــــديريات. ووضـــــع خطـــــط لتطـــــوير 

  األداء ورفع جودة الخدمات.
ـــــى  - ـــــوزارة وتصـــــنيفها إل تطـــــوير تصـــــميم العمليـــــات الرئيســـــية فـــــي ال

ـــــات  ـــــة عملي رئيســـــية ومســـــاندة وتحـــــديث إجـــــراءات العمـــــل المعياري
  المندرجة تحتها.

تطـــــــــــوير وتحـــــــــــديث األنظمـــــــــــة واألســـــــــــس المتعلقـــــــــــة بالعمليـــــــــــات  -
 الرئيسية للوزارة.

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديريات 
ـــــــــــــي  والوحـــــــــــــدات ف

 الوزارة 

   
المؤسســــات الحكوميــــة 
ومؤسســــــات المجتمــــــع 
المـــــــدني والمؤسســـــــات 

  الغير الحكومية
 الجهات المانحة



 
 

  المساعدات االنسانيةتنسيق وحدة 

  الشركاء في تقديم الخدمة  الجهة المتلقية لهذه الخدمة  الخدمات المقدمة

إعداد وتحديث احتياجات وأولويات المملكــة 
ـــاًء علـــى دراســـة أثـــر تواجـــد  ـــدعم بن مـــن ال

 تعلــــــــى القطاعــــــــا ةالعــــــــراقيين بالمملكــــــــ
المختلفة و نداء اإلغاثة لطلب المســاعدات 
ـــر استضـــافة  ـــة أث ـــة اإلنســـانية لتغطي الدولي

  السوريين.

  األقل حظًا من األردنيين والسوريين.
، منظمــــات األمــــم المتحــــدة، الــــوزرات المعنيــــة

  الجهات المانحة

العمــل كســكرتاريا للجنــة التنســيقية المكلفــة 
بمتابعة المشــاريع التــي تســتهدف العــراقيين 

  والسوريين في المملكة ومتابعة قراراتها.

 عــــــــــراقييناألقــــــــــل حظــــــــــًا مــــــــــن األردنيــــــــــين وال
  والسوريين.

، الهيئــات الدوليــة، المنظمــات غيــر الحكوميــة
  الجهات المانحة، 

إعــــداد خطــــة االســــتجابة األردنيــــة لألزمــــة 
الســورية وتحــديثها بشــكل ســنوي بمــا فــي 

  ذلك تحديث التقييم الشامل للهشاشة
  من األردنيين والسوريين. األقل حظاً 

الســـــــوريين فـــــــي األردن والمجتمـــــــع المحلـــــــي، 
والمنظمـــــــــــات غيـــــــــــر الحكوميـــــــــــة والـــــــــــوزارات 

  ومنظمات األمم المتحدة

تنظـــيم عمـــل الجهـــات التـــي تتقـــدم بطلبـــات 
لتنفيذ المشــاريع المتعلقــة باألزمــة الســورية 
و/أو للضـــــــيوف العـــــــراقيين والمجتمعـــــــات 

المشاريع المستضيفة ومراجعة خطط العمل 
انســــجامًا مــــع السياســــة العامــــة للحكومــــة 

  واستنادا إلى القوانين المعمول بها

 عــــــــــراقييناألقــــــــــل حظــــــــــًا مــــــــــن األردنيــــــــــين وال
  والسوريين.

  الوزارات والمؤسسات المعنية

متابعة عمل وتنفيــذ قــرارات لجنــة العطــاءات 
الخاصــــة المكلفــــة بــــإجراءات تنفيــــذ المــــنح 

كامــل   المقدمــة للحكومــة لضــمان اســتغالل
  المنحة ضمن المدة المحددة

منظمـــــــة األمـــــــم المتحـــــــدة لشـــــــؤون الالجئـــــــين 
)UNHCR منظمة األمم المتحدة للطفولة ،(

(UNICEF).  
  الحكومة األردنية



 
 

  المساعدات االنسانيةتنسيق وحدة 

  الشركاء في تقديم الخدمة  الجهة المتلقية لهذه الخدمة  الخدمات المقدمة

إعـــداد دراســـة تقيـــيم أثـــر تواجـــد الســـوريين 
ــة والموازنــة العامــة  علــى القطاعــات الخدمي

  في المملكة.
  األقل حظًا من األردنيين والسوريين.

ـــــي، الســـــوريين  فـــــي األردن والمجتمـــــع المحل
  والوزارات والمنظمات غير الحكومية

تنظــــيم عمــــل المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة 
ومراجعــة خطــط عمـــل المشــاريع اإلنســـانية 
ـــــــة والتـــــــي تســـــــتهدف الســـــــوريين  المقدم
والعـــــــراقيين والفئـــــــات األقـــــــل حظـــــــًا مـــــــن 
األردنيـــين، انســـجامًا مـــع السياســـة العامـــة 

  للحكومة واستنادا إلى قانون الجمعيات. 

 الوزرات المعنية  األقل حظًا من األردنيين والسوريين.

متابعة عمل وتنفيــذ قــرارات لجنــة العطــاءات 
الخاصــــة المكلفــــة بــــإجراءات تنفيــــذ المــــنح 
المقدمــة للحكومــة لضــمان اســتغالل  كامــل 

  المنحة ضمن المدة المحددة

منظمـــــــة األمـــــــم المتحـــــــدة لشـــــــؤون الالجئـــــــين 
)UNHCR منظمة األمم المتحدة للطفولة ،(

(UNICEF).  
  الحكومة األردنية

البروتوكــوالت واالتفاقيــات المقدمــة مراجعــة 
مــــن الجهــــات المانحــــة ومتابعــــة تنفيــــذها. 
ـــي  ـــرامج الت باإلضـــافة لمتابعـــة وتنســـيق الب
تهــــدف إلــــى رفــــع كفــــاءة الكــــوادر العراقيــــة 

  والممولة من المنظمات والهيئات الدولية.

  الكوادر العراقية

الوكالـــة اليابانيـــة للتعـــاون ، ةالحكومـــة األردنيـــ
البنـــك الـــدولي، المفوضـــية ، )JICAالـــدولي (

الســــــامية لألمــــــم المتحــــــدة لشــــــؤون الالجئــــــين 
)UNHCR منظمـــــــــــــة األمـــــــــــــم المتحـــــــــــــدة ،(

  وغيرها. (UNICEF) للطفولة

التنســــيق وعقــــد اجتماعــــات مــــع الجهــــات 
المانحة والمنظمات والهيئات الدوليــة لطلــب 

 المساعدات لدعم الحكومة.

 عــــــــــراقييناألقــــــــــل حظــــــــــًا مــــــــــن األردنيــــــــــين وال
  والسوريين والحكومة األردنية.

 منظمات األمم المتحدة، والمانحين

ـــــرق العمـــــل  ـــــي اجتماعـــــات ف المشـــــاركة ف
  المنظمات غير الحكومية  منظمات األمم المتحدة  القطاعية (التعليم والصحة، وغيرها...) 

وضع قاعدة بيانات بالمشاريع المقدمة مــن 
المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة وٕاعـــداد تقـــارير 

 العمل.سير 

  

والمنظمــات غيــر الحكوميــة الحكومــة األردنيــة 
  ومنظمات األمم المتحدة

المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة ومنظمـــات األمـــم 
  المتحدة



 
 

  المساعدات االنسانيةتنسيق وحدة 

  الشركاء في تقديم الخدمة  الجهة المتلقية لهذه الخدمة  الخدمات المقدمة
ـــى  ـــة لالطـــالع عل ـــارات الميداني ـــام بالزي القي
ســير العمـــل فـــي تنفيـــذ البـــرامج والمشـــاريع 

  وٕاعداد التقارير الخاصة بذلك. 

 عــــــــــراقييناألقــــــــــل حظــــــــــًا مــــــــــن األردنيــــــــــين وال
  والسوريين.

  المنظمات غير الحكومية

 

 

 الخدمات المقدمة من المديريات والوحدات المساندة

 

  مديرية تكنولوجيا المعلومات واألرشفة

الجهة المتلقية لهذه   هدف الخدمة  الخدمات المقدمة
  الخدمة

المشاركة في دراسة العطــاءات 
ـــــا  ـــــة الخاصـــــة بتكنولوجي الفني
ــــة  ــــات لجهــــات حكومي المعلوم

  ودوائر رسمية 

االســتفادة مــن خبــرات مــوظفي مديريــة تكنولوجيــا المعلومــات لمــا يتمتعــون 
بــه مــن خبــرات علميــة وعمليــة مــن خــالل اللجــان الفنيــة المشــكلة لدراســة  

  العطاءات للجهات ذات العالقة.
 وزارت حكومية ودوائر رسمية  

 

 وحدة اإلعالم واالتصال

 الجهة المتلقية لهذه الخدمة هدف الخدمة الخدمات المقدمة

إقامة عالقة تواصــل مــا بــين 
 الوزارة وأجهزة اإلعالم

 تهدف هذه الخدمة إلى:

بنـــاء عالقـــة ايجابيـــة مـــع وســـائل اإلعـــالم بمختلـــف أصـــنافها المقـــروءة  -
واإللكترونيــة، علــى أســاس التواصــل واحتــرام دور والمســموعة والمرئيــة 

الوســـائل وحقهـــا فـــي الحريـــة واالســـتقاللية وفـــي الحصـــول علـــى  هـــذه
النافــذة ، وفــي إطــار التــزام الحكومــة  المعلومــة وفــق أحكــام التشــريعات

 بتنفيــذ مــا ورد فــي كتــاب التكليــف الســامي باتخــاذ جميــع الخطــوات

وســـــــــــــائل اإلعـــــــــــــالم الخارجيـــــــــــــة 
 والداخلية



 
 

المجـــال أمـــام اإلعـــالم المهنـــي الالزمـــة لضـــمان حريـــة التعبيـــر وفســـح 
دوره كركيــــزة أساســــية فــــي مســــيرة التنميــــة  الحــــر المســــتقل لممارســــة

  الوطنية.
إبراز الصورة اإليجابية عن الوزارة لدى الرأي العــام مــن خــالل متابعــة  -

األحـــــداث والمناســـــبات الخارجيـــــة والداخليـــــة والـــــرد علـــــى استفســـــارات 
  الجهات الخارجية

نــاء ثقــة متبادلــة مــع الصــحفيين لتســهيل تكــوين عالقــات عمــل قويــة وب -
 تدفق المعلومات في الوقت المناسب

إعــداد قاعــدة بيانــات حــول أهــم الكتّــاب والصــحفيين واإلعالميــين ذوي  -
 العالقة

 


