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 كلمة المدير العام
 

 " بسم هللا الرحمن الرحيم " 
 

( فلقة ترت الةالرا 2020-2022يسررررررررقد  ن  طةم الترا اجسرررررررةراةيويا لةالرا المألاوقا ال  ما ل  ألام        

ألالرريق م وال رأليالً قسررررربي  أللكن م   2008ترألا كبيرا  لى رريق ا ةاة المألاوقا المألوها ب لقة لج مقذ ال  م 

ي ة ققلا قأل يا ةسةة د اسةمراريا ال مل الو ة اسةكم جً لوهألة الةالرا فد ةحقيق رؤيةه  ةم إقو وه فد هذا المو ل 

 فد ا ةاة مألاوقا   ما شف فا ة وو  رك ن الةقميا المسةةاما.

أل لى القألاقين ألانقظمرررا  2025 لى رؤيرررا انرةن  2022-2020ارةكوت التررررا اجسرررررررةراةيويرررا ل  ألام 

 حيث ةم ةحةية انأللألي ت ألانهةاف الألرقيا الةد ةرةبر ب مل الةالرا.ألالةشري  ت الق ظما ل مله ، 

ألةأةد هذه اجسرررررررةراةيويا فد الألطت الذ  ةهررررررررلم فين ةالرا المألاوقا ال  ما بةألر ه م ية لق بةقفيذ مشررررررررأل  

 سم ليا الالمركويا حيث ة مل الةالرا ب لة  ألن مم الشرك ء  لى ألهم آليا لةحةية سقألف مألاوق ت المح فظ ت الر

ً سقألي ً لذلك   لى اسةهةاف ة ميق قهج الالمركويا همن اسةراةيويةه  لة م وهألة الحكألما فد  ك ن هق لك حرص 

ةقفيذ مشرررررررأل  الالمركويا ألةقةيم طيما مهرررررر فا لمو لب المح فظ ت بة ويو طةراةه  فد مو ل ةترير المألاوق ت 

 ألإةارا الم ليا ال  ما.

ا السرر بقا ألةحةية قسررن ازقو و ألبي ن اجقحراف ت فد المسررةهةف ت ألةحةية فر  ألب ة مراو ا الترا اجسررةراةيوي

الةحسررين الممكقا للةالرا ةقرلق الترا الوةيةا الةد ةم ةرأليره  بةاياً بمراو ا الرؤيا ألالرسرر لا ألالقيم المؤسررسرريا 

شرررأقه  الةأ ير  لى  مل الةالرا الةد ةحكم  مل الةالرا ألإوراء الةحليل لك فا ال ألامل الةاتليا ألالت رويا الةد من 

أللهم ن اةب   المقهج ال لمد السليم ز ةاة الترا اجسةراةيويا ةم اجسةف ةا من ةليل الةترير اجسةراةيود ألةليل 

 القهج الةش ركد الص ةرين  ن ألوارا ةرألير القر   ال  م س بق ً.

ألرةين ألمألظفين فك قت  حة مةتالت المراو ا أل م  احةي و ت المة  ملين مم الةالرا من مةلقد تةما ألشرررررك ء ألم

للترا اجسررةراةيويا حيث ةم ةحةيةه  من تالل اسررةتةام ال ةية من آلي ت الةألاصررل المةم لا ب لمسررألح ت السررقأليا 

ألاجوةم   ت الةألريا ألالةألاصرررررررل اله ةفد، كم  لم ةافل الةالرا  ن ر  يا اجبةا  ألاجبةك ر ألةحفيو المألظفين 

فد هذا المو ل مم ةشررررررروي هم  لى تألف المق فسرررررررا فد و لوا المألظف الم  لد ألو لوا المألظف  اً ليكألقألا رألاة

 المةميو ليكألن  ألق  للةالرا لةقةيم رس لةه  ألفق  فهل المم رس ت الم لى.

 بة  صرر حن الواللا اله شررميا الملكظل حهرررا  فدألفقق  هللا لةقفيذ هذه اجسررةراةيويا لم  فين صرر لد  رةقق  الا لد 

                                                     ال  قد بن الحسين حفظن هللا ألر  ه.هللا

 مدير عام دائرة الموازنة العامة                                                                                            

 مجدي فيصل الشريقي
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 نشأة الدائرة وتطورها
 

   المألاوقا ألة ةيالةن ك قت مسؤألليا إ ةاة  1962( لسقا 39طبل صةألر ط قألن ةقظيم الميواقيا ال  ما رطم

ال  ما فد انرةن من مه م ألوارا الم ليا من تالل طسررررم الميواقيا ال  ما الذ  ك ن يرةبر مب شرررررا بألكيل 

 ألوارا الم ليا.

  ةم ةشرررركيل لوقا ملكيا للقظر فد القألاقين ألانقظما الم ليا الم مألل به  ألت صررررا م  ية لق  1960فد   م

ه ، ألةرسرررررررت اللوقا مقهويا إ ةاة المألاوقا ال  ما ألرر  مقه  ب لمألاوقا ال  ما ألالحسررررررر ب ت المة لقا ب

   ق صر اله ف فيه .  بروةصقيفه ، ألحةةت 

  لسررررقا 39ةم ةشرررركيل لوقا ت صررررا ط مت بألهررررم مشرررررأل  ط قألن الميواقيا ال  ما رطم   1962فد   م )

الرا حيث ةم بمألوبن إقشررررررر ء ة ،16/10/1962 من ، ألالذ   صررررررربد ق فذ المف ألل كق قألن ا ةب را  1962

  المألاوقا ال  ما يةيره  مةير   م يرةبر بألوير الم ليا.

  ألمقذ  ال  ما،بة ت ةالرا المألاوقا ال  ما فد إ ةاة ط قألن المألاوقا  1963/1964ا ةب را من السقا الم ليا

 ألازيراةات.ألةصقيف القفق ت  ال  ما،ذلك الألطت اسةمرت بإةت ل الةحسيق ت  لى  سلألن إ ةاة المألاوقا 

  قا  (58 ةم إطرار ط قألن ةقظيم المألاوقا رطم  2008فد   م ، ألبذلك ةتلت المألاوقا ال  ما 2008لسررررررر

إهررررررر فا الى اقو و  المةى،حيث ةم ا ةم ة ازر ر الم لد مةألسرررررررر  ألالةحةيث،مرحلا وةيةا من الةرألير 

لةألالر ألالألحةات  فا الألوارات ألا ك  ة لج  لى  ب لق يا للةألسرررررررم فد ةربيق المألاوقا المألوها  يا الةحة البق

 الحكألميا.

  أل لين ةم 2014( لسرررررررقا 1  رطم ال  ماالمألاوقا  ألاةارا ةالراة ليم ت ةقظيم  رتصرررررررة 2014فد   م ،

مرةيرير ت ألالألحرةات الةقظيميررا المبيقررا فد الة ليمرر ت ة ررةيرل الهيكررل الةقظيمد للررةالرا ليةألافق مم مهرر م ال

 المش ر إليه    اله.

  ةرررم إ رررةاة " مشررررأل  طررر قألن ةقظررريم المألاوقرررا ال  مرررا ألمألاوقررر ت الألحرررةات الحكألميرررا  2017فرررد  ررر م

"، ألذلررررك لا يرررر ت ةقظرررريم  مليررررا إةارا المرررر ل ال رررر م فررررد المملكررررا ألةحةيررررة مسررررؤأللي ت 2017لسررررقا 

طررر قألن المألاوقرررا  بإ رررةاةفرررد إةارا المررر ل ال ررر م، أللألهرررم انسرررب الكفيلرررا الوهررر ت الرسرررميا أل ةألارهررر  

ال  مررررا ألطرررر قألن مألاوقرررر ت الألحررررةات الحكألميررررا ألةقفيررررذهم  ألالرط بررررا  ليهمرررر  بشرررركل يرا ررررد اجررررر ر 

الكلرررررد لالطةصررررر ة الرررررألرقد أللة ويرررررو اجسرررررةقرار المررررر لد ألةقرررررةيم الترررررةم ت الحكألميرررررا فرررررد ك فرررررا 

ً المح فظرررر ت بكفررررر ءا   ليرررررا،  را ررررر ا المم رسررررر ت الةألليرررررا الم لرررررى فرررررد شرررررمألليا الةاريرررررا لم أل يهررررر 

الق قألقيررررا لك فررررا مراحررررل إ ررررةاة ألةقفيررررذ المألاوقررررا ال  مررررا ألمألاوقرررر ت الألحررررةات الحكألميررررا ألالرط بررررا 

 ليهررر .  لمررر ً بأقرررن ةرررم إطررررار مشررررأل  القررر قألن مرررن طبرررل مولرررب الرررألوراء المرررألطر ألةرررم رف رررن لمولرررب 

 حسن انصألل. اجما للسير ب سةكم ل إوراءات اطراره
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 مهام وواجبات الدائرة

الةالرا ألالةد اشررةملت  لى مه م ألصررالحي ت  2008( لسررقا 58حةة ط قألن ةقظيم المألاوقا ال  ما رطم         

 -م  يلد: 

 .إ ةاة المألاوقا ال  ما للةأللا 

 .إ ةاة مألاوق ت الألحةات الحكألميا 

 .إ ةاة قظ م ألوةاألل ةشكيالت الألظ لف للةألالر ألالألحةات الحكألميا ب لةقسيق مم الوه ت ذات ال الطا 

  سا ال  ما للةأللا ألفق ً ل أللألي ت سي    ً   ةجً لمك سنألبم  يحقق ةألوي رصة المتصص ت الم ليا لةقفيذ ال

 وميم مح فظ ت المملكا. فدالةقميا 

 .إ ةاة بي ن مفصل ب ل ملي ت الهرألريا زطرار المألاوقا ال  ما ألمألاوق ت الألحةات الحكألميا 

  مة ب ا ةقييم آةاء البرامج ألالمشرررررر ريم ألاجقشرررررررا للةألالر ألالألحةات الحكألميا ألالةأكة من ةحقيقه  للقة لج

 بكف ءا ألف  ليا لبلألغ اهةافه . المقةظرا

 . إبةاء الر   فد مش ريم الةشري  ت ألالقرارات ألالة ليم ت الةد له  اق ك س ت م ليا تالل مراحل إطراره 

 .ةقةيم المشألرا للةألالر ألالألحةات الحكألميا فد اجمألر الم ليا ألا  امألر اترى ذات  الطا بمه م الةالرا 

  م ق ت ال ي  ي ت فد الب قةيم الةألصررررررر فا الألحةات الحكألميا لمولب الألوراء طبل ة قا بك  يا التة ميا المة ل ل

 المص ةطا  ليه .

  ةققيد رلب ت الةتصيص ت الم ليا الةد ةةقةم به  ك فا الةألالر ألالألحةات الحكألميا ب لةتفيف األ الوي ةا األ

   ما للةأللا.الومم األ المق بلا األ المراو ا بهةف الة بت من مر بقا رلب ت الةتصيص ت للسي سا ال

  رلن الم لألم ت ألالبي ق ت الالوما من ك فا الةألالر ألالألحةات الحكألميا فيم  ية لق ب نهةاف ألالبرامج

 ألالمش ريم ألانقشرا ألةمأليله .

 .حذف اجوةألاو ت غير الهرألريا فد البرامج ألالةمأليل بين الةألالر ألالألحةات الحكألميا 

 بايا الةأكة من وةألاه  أل الطةه  له  ةد ةرلن متصررررصرررر ت ةةطيق ك فا البرامج ألالمشرررر ريم ألانقشرررررا ال

 ب هه  بب ف.

 .اجرال   لى ك فا الأل  لق ألالمراسالت ألالقيألة ن  ةالرا األ ألحةا حكألميا 

  الرط با  لى ةقفيذ المألاوقا ال  ما ألمألاوق ت الألحةات الحكألميا ألإصرررررررةار ةق رير ةألريا ةة لق ب لمة ب ا

 ألالةحليل ألالةقييم.

  . اجرال   لى مألاوق ت الو م  ت الحكألميا ألالبلةي ت ألا  مقشآت حكألميا اترى ألابةاء الرا  بشأقه  
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 والمساءلة الرقابة آليات
با ألحةا ةقألم يا الرط  لةاتل ما المألاوقا ةالرا فد ا با بإوراء ال   ةةطيق الرط  م لد ألال م  ألالفقد ألازةار  ال  ألب

 2011 لسررقا( 3  رطم الةاتليا الرط با قظ م  حك م بمألون ألذلك اجسررةراةيويا الةالرا  هةاف ةحقيق فد يسرر هم

ً  ألة ةيالةن  الةةطيق إوراءات ألةليل ال  ما المألاوقا بةالرا الرط با لألحةا السرررررررقأليا ألالرط با الةةطيق لترا ألألفق 

 .الم لد

 ألالالحقا السررررر بقا  ألالفقيا ألازةاريا الم ليا ألالرط با الةةطيق ليشرررررمل الةاتليا الرط با ألحةا  مل قر   يمةة، 

 : بروه  ألمن الةالرا فد ألانطس م ألالألحةات المةيري ت ألمقووات   م ل كل  لى( ألالش ملا االوولي

 

 ألالمسرةقةات السروالت  لى الةةطيق ألاسرةتةام ةه ، الم ةيا ألالمألارة البشرريا المألارة  لى الةةطيق 

 ألالأل  لق البي ق ت ألةطا ألكف ءةه  الم ليا ال ملي ت أل صرررألليا صرررحا من الةأكة بهةف  قألا ه  بك فا

 الةشري  ت ألفق ةمت طة إوراءاةه   ن من الةحقق بهةف اللو ن   م ل  لى ألالةةطيق له ، الم ووا

 الةأكة بهةف ألالقرارات ألالة ليم ت ألانقظما للقألاقين الةألريا ألالمراو ا انصررألل، حسررن الق فذا

 .اسةتةام سألء  أل اتةالب  أل ةال ن    من المقشأا  صألل ألحم يا به  اجلةوام ألمةى ةف يله  من

 

 الرر ررلرريرررر  ازةارا ةرروأليررررة يررةررم فررررإقررررن ألالررمسرررررررررر ءلررررا ألالررةررقرريرريررم الرررطرررر بررررا حرركرررر مإ لررارررر يرررر ت  

 المحةةا انهةاف إقو و مةى ةُظهر ألسرقأليا شرهريا بةق رير( ال  م المةير  رألفا الألوير، م  لد 

 .للةالرا اجسةراةيويا الترا همن ألالألارةا

 

 إلى مف ولا وي رات ب مل ةقألم الرط با ألحةا فإن ألالفقد ألازةار  الم لد الةةطيق  مليا لة ويو 

 تالل من الق فذا ألالةشررررررري  ت ب نقظما الةوامه  مةى لبي ن ألالشرررررر ن ألانطسرررررر م المةيري ت كل

  ألجً  انتر ء ةصرررررررألين يةم تالله  من ألالةد ال  م المةير ل رألفا ةرفم ةاتليا رط بيا مذكرات

 .انصألل حسن ألذلك ألوألةه  ح ل فد بأألل

 
 مؤشرات طي ب قة لج ةةهمن سقأليا قصف ةقييميا ةق رير بإ ةاة ب لةالرا المؤسسد انةاء ةرألير ألحةا ةقألم 

 ألاجقحرافرر ت اجقورر وات  برو بيرر ن مم ألالألحررةات المررةيريرر ت  مررل ألترر اجسرررررررةراةيويررا للترررا  ةاء
 .بشأقن الالوما اجوراءات جةت ذ ال  م المةير  لى الةقرير ألي رف ألالةألصي ت الةصحيحيا ألازوراءات

 
 اسةق ةاً  ألذلك المح سبا، كةيألان ت رويا وه ت مم ألالةش ركيا ألالةقسيق ب لة  ألن ألالةةطيق الرط با  ملي ت ةةم 

 .الةطا من ةروا  طصى إلى ألالألصألل ألالحي ةيا المألهأل يا لمبة 
 
  ً  اقو و حألل رب د ةقرير إ ةاةب الةالرا ةقألم الألرقيا القواها مقظألما لة ويو الةقفيذيا الترا لمةرلب ت ألفق 

 رب يا مراو االقي م بأل ب لقة لج، المألوها المألاوقا  سرررر ب  لى المألاوق ت إ ةاة  بروه  ألمن الترا مةرلب ت
 ةيألان بين الةقسيق مسةألى لوي ةا آليا ألإيو ة المسةقلا للمؤسس ت ةراسا أل مل الر سم لد، الحكألمد لإلقف  

 المسررر ءلا ألة ويو  هةافه  ةحقق لم الةد المشررر ريم ة  ر اسرررب ن بتصرررأل  ال  ما المألاوقا ألةالرا المح سررربا
 .له  متصص ت حوو اسةمراريا بوةألى ألالبت بشأقه 

 المالحظ ت أل تذ اجرال  لا ي ت الرليسرين الشررك ء  لى  رهره  يةم للةالرا اجسرةراةيويا الترا إ ةاة  قة 

 .اجسةراةيود الةترير ل مليا الةش ركد للقهج ة ويواً  ألذلك  مكن، إن اج ةب ر ب ين

 



11 
 

 الهيكل التنظيمي للدائرة
 

 الهيكل ة ةيل ةم 2014 لسررررررقا( 1  رطم ال  ما المألاوقا ةالرا ألاةارا ةقظيم ة ليم ت إلى إشرررررر را

  .الةقظيميا ألالألحةات المةيري ت مه م مم ليةألافق للةالرا الةقظيمد

 

 

 

(2014 إصةار سقا   
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لجدول الزمني لمراحل إعداد الموازنةا  
 الجهة المسؤولة  اإلجراء التاريخ
مراو رررررررررا السرررررررررقألف اجألليرررررررررا للرررررررررألوارات  نيسان

ألالرررةألالر ألالألحرررةات الحكألميرررا ألالمح فظررر ت، 

 ألةحةيث المؤشرات اجطةص ةيا الكليا.

 ةالرا المألاوقا ال  ما

الرلررررن مررررن الررررألوارات ألالررررةألالر ألالألحررررةات  منتصف آيار

الحكألميرررررا ألالموررررر لب الةقفيذيرررررا للمح فظررررر ت 

ةوأليررررة ةالرررررا المألاوقررررا ال  مررررا بمشرررررأل  ت 

مألاوق ةهرررر  للمررررةى المةألسررررر بمألوررررن ة مرررريم 

صرررر ةر  ررررن ةأللررررا رلرررريب الررررألوراء مةهررررمق ً 

ا ةمررررر ة سرررررقألف ووليرررررا  ألليرررررا لكرررررل ألوارا 

 ألةالرا ألألحةا حكألميا ألمح فظا.

 ةالرا المألاوقا ال  ما

 منتصف تموز

  

طيررررررررر م الرررررررررألوارات ألالرررررررررةألالر ألالألحرررررررررةات 

الحكألميرررررا بةوأليرررررة ةالررررررا المألاوقرررررا ال  مرررررا 

بمشرررررررأل  ت مألاوق ةهرررررر  للمررررررةى المةألسررررررر. 

الةقفيذيرررررا فرررررد المح فظررررر ت ألطيررررر م الموررررر لب 

بةوأليررررررررة مورررررررر لب المح فظرررررررر ت بمشرررررررر ريم 

 مألاوق ت المح فظ ت للمةى المةألسر.

  

ك فا الألوارات ألالةألالر 

ألالألحةات الحكألميا 

ألالمو لب الةقفيذيا 

 للمح فظ ت

 برررررإطرار مشررررر ريمطيررررر م موررررر لب المح فظررررر ت  منتصف آب

مألاوقرررررر ت المح فظرررررر ت المحرررررر ل اليهرررررر  مررررررن 

الموررر لب الةقفيذيرررا للمح فظررر ت ألةوأليرررة ةالررررا 

المألاوقررررررررا ال  مررررررررا ألالررررررررألوارات ألالررررررررةألالر 

 الحكألميا به .

 

 مو لب المح فظ ت

 منتصف ايلول

  

طيررر م ةالررررا المألاوقرررا ال  مرررا برررإةرا  المشررر ريم 

الر سررررررررم ليا الوةيررررررررةا للمح فظرررررررر ت هررررررررمن 

ألالرررررررةألالر  مشررررررر ريم مألاوقررررررر ت الرررررررألوارات

الحكألميررررا ألاجقةهرررر ء مررررن ةراسررررا مشرررررأل  ت 

مألاوقرررررر ت الررررررألوارات ألالررررررةألالر ألالألحررررررةات 

الحكألميرررا ألا رررةاة ارررر ر اقفررر   مةألسرررر المرررةى 

 للألوارات ألالةألالر الحكألميا

 ةالرا المألاوقا ال  ما
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 الجدول الزمني لمراحل إعداد الموازنة
 الجهة المسؤولة اإلجراء التاريخ

 نهاية ايلول

  

ا ررةاة بررالغ المألاوقررا ال  مررا مةهررمق ً ةحةيررة 

السرررررقف الكلررررررد لإلقفررررر   ال رررررر م ألالسررررررقألف 

الووليررررررررا لقفقرررررررر ت الررررررررألوارات ألالررررررررةألالر 

يشرررةمل السرررقف ألالألحرررةات الحكألميرررا بحيرررث 

الوولررررررد للررررررألوارات ألالررررررةألالر الحكألميررررررا 

 . لى سقألف مألاوق ت المح فظ ت

 ةالرا المألاوقا ال  ما

 رل سا الألوراء اصةار بالغ المألاوقا ال  ما ب ة اطراره. مطلع تشرين االول

طيرررررررر م الررررررررألوارات ألالررررررررةألالر ألالألحررررررررةات  منتصف تشرين االول

الحكألميررررا بةوأليررررة ةالرررررا المألاوقررررا ال  مررررا 

بمشررررأل  ت مألاوق ةهررر  للمرررةى المةألسرررر فرررد 

هررررألء بررررالغ المألاوقررررا مةهررررمقا المشرررر ريم 

 الر سم ليا الوةيةا للمح فظ ت.

ك فا الألوارات ألالةألالر 

 ألالألحةات الحكألميا

 نهاية تشرين االول

  

ا رررررررررةاة المالمرررررررررد ألاجب ررررررررر ة الرليسررررررررريا 

لمشررررأل د طررر قألن المألاوقرررا ال  مرررا ألطررر قألن 

أل رهررررهم  مألاوقرررر ت الألحررررةات الحكألميررررا 

 لررررررررى المولررررررررب اجسةشرررررررر ر  للمألاوقررررررررا 

  لمق طشةهم  ألاوراء    ة ةيالت  ليهم .

 ةالرا المألاوقا ال  ما 

المولب اجسةش ر  للمألاوقا 

 ال  ما

 منتصف تشرين الثاني

  

ةقرررررةيم مشررررررأل د طررررر قألن المألاوقرررررا ال  مرررررا 

ألطررررررر قألن مألاوقررررررر ت الألحرررررررةات الحكألميرررررررا 

لمولرررررب الررررررألوراء لمق طشرررررةهم  ألاطرارهمرررررر  

  ب ة اوراء الة ةيالت المرلألبا.

 ةالرا المألاوقا ال  ما

 مولب الألوراء

 نهاية تشرين الثاني

  

ةقرررررةيم مشررررررأل د طررررر قألن المألاوقرررررا ال  مرررررا 

ألطررر قألن مألاوقررر ت الألحرررةات الحكألميرررا الرررى 

 مولب اجما.

 رل سا الألوراء

مق طشررررا مشرررررأل د طرررر قألن المألاوقررررا ال  مررررا  كانون اول

الحكألميرررررررا ألطرررررر قألن مألاوقررررررر ت الألحرررررررةات 

ألإطرارهمرررر  ةمهيررررةاً لصررررةألر ازراةا الملكيررررا 

 الس ميا ب لمص ةطا  ليهم .

  

 مولب انما
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 الثاني  الجزء
 االستراتيجيات السابقة  

 العالقة ذات الوطنية والوثائق
 اجسةراةيوي ت الس بقا 

قة لج طي ب مؤشرات انهةاف اجسةراةيويا ألالفر يا لالسةراةيويا ةحليل  

 (1 ملحقالس بقا 

 اجسةراةيوي ت الس بقاذ الةحةي ت الةد ألاوهت ةقفي 

 ألب المسةف ةارلةا 

 2025انرةن رؤيا   برو انأللألي ت اجسةراةيويا الةد ةهمقةه  
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 االستراتيجيات السابقة 

 
  ةألوه ةهرررر  اجسررررةراةيويا فررررد الةقريررررر  ال  مررررا بةهررررمينط مررررت ةالرررررا المألاوقررررا  2006طبررررل ال رررر م

ألةبقررررت  " التخصيييييم األمثييييل للمييييوارد المتاحيييية"(، حيررررث ةبقررررت رؤيررررا 2006السررررقأل  ال رررر قد   
إعييييداد قييييانون الموازنيييية العاميييية وموازنييييات المؤسسييييات "ةحقيرررق هررررذه الرؤيررررا مررررن تررررالل رسرررر لةه  

وجييييدول تشييييكيالت الوظييييائف الحكومييييية سيييينويا للمسيييياهمة فييييي تنفيييييذ السياسيييية العاميييية المسييييتقلة 
العامييية مييين أجيييل تعمييييق أركيييان التيييوازن اليييداخلي والخيييارجي وتحسيييين الخيييدمات وتطويرهيييا بميييا 

، ألحررررةةت الررررةالرا تمسررررا  هررررةاف مؤسسرررريا "يحقييييق األهييييداف الوطنييييية لتلبييييية حاجييييات المييييواطن
ا انوقرررةا الألرقيرررا، كمررر  ةهرررمن الةقريرررر السرررقأل   رررةة مرةبررررا ب ال رررا  هرررةاف ألرقيرررا ةهرررمقةه  أل يقررر
 من القيم المؤسسيا المرةبرا ب نةاء ألب لمألظفين.

 
  ألافقةةبقت ةالرا المألاوقا ال  ما ةرألير ترا اسةراةيويا  لى المةى المةألسر للة 2007مقذ مرلم   م 

مم ةبقد الةالرا لمقهويا المألاوقا المألوها ب لقة لج، حيث ط مت بةرألير رؤيا ألرس لا ألطيم مؤسسيا، 
أل هةاف مؤسسيا مرةبرا ب نهةاف الألرقيا ألةحةية مؤشرات  ةاء ل هةاف المؤسسيا همن الترا 

ا المة ب ا ألالةد اشةملت  لى ترر ال مل الةقفيذيا للمةيري ت ألكذلك آلي 2009-2007اجسةراةيويا 
 ألالةقييم.

 
   ألالةد ةهمقت انأللألي ت ألالمح ألر 2013-2010ب ة ذلك ط مت الةالرا بإرال  ترةه  اجسةراةيويا )

موازنة عامة شفافة تعزز "ألالراميا إلى ةوسية رؤيا الةالرا فد ذلك الألطت ألالمةم لا فد ة ليا للمرحلا ال
ألةحقيق رس لةه  الةد ةم لت فد  "العالمية الجيدة أركان التنمية المستدامة وتعتلي قائمة الممارسات

تخصيم أمثل للموارد المالية المتاحة وفق منهجيات متطورة تمكن الوزارات والدوائر والوحدات "
، ألةم انتذ ب ين "الحكومية من تحقيق األهداف واألولويات الوطنية وبما يفوق توقعات متلقي الخدمة

 د ةهمقةه  أل يقةد انوقةا الألرقيا ألكلق  انرةن.اج ةب ر المب ةرات الملكيا الة
 

   اسةمرت الةالرا بةرألير ألةحسين ألةقفيذ الترر اجسةراةيويا ألفق مقهويا م ةمةا يةم مراو ةه  ألةرأليره
ألةحةي ه  مرا ألاحةا كل سقةين  أل كلم  ة ت الح وا، ألا ر ء  هميا لقي ب مؤشرات انةاء ألةحةية القيم 

-2010ألفق  لمقهويا المة ب ا ألالةقييم، كم  فد الترر اجسةراةيويا  - سب ن اجقحراف ت المسةهةفا ألةراسا 
 .2019- 2017حةى الترا اجسةراةيويا ل  ألام  2015-2017، 2014-2017، 2013

 
  ةقألم ألحةا ةرألير انةاء المؤسسد ب لةقسيق ألالة  ألن مم مةيريا الةراس ت بإ ةاة ةقرير سقأل  بمةى

ف اجسةراةيويا ألةحقيق القيم المسةهةفا لمؤشرات انةاء ألةراسا اسب ن اجقحراف، ألكذلك ةحقيق انهةا
ا ةاة ةق رير قصف سقأليا بمةى ةحقيق انهةاف الةشايليا لك فا المةيري ت ألالألحةات ألاجسةف ةا من هذه 

 الةق رير كمةتالت لةرألير ألةحسين الترا اجسةراةيويا. 

 

 السابقة( اتمؤشرات األهداف االستراتيجية والفرعية لالستراتيجي)تحليل نتائج قياس 1ملحق
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ةالتحديات التي واجهت تنفيذ االستراتيجيات السابق  

 

  ةم ةحةية ال ألامل الرليسررريا الةد  سرررهمت فد اقتف ف قسرررن اقو و انهةاف اجسرررةراةيويا السررر بقا ألذلك

لةميو انةاء ب لروأل  إلى فريق ال مل السررررررر بق ألالةق رير الةقييميا السررررررر بقا لو لوا الملك  بة هللا ال  قد 

للترا اجسررررررةراةيويا ألفريق ألالمالحظ ت الةد ةم وم ه  من المألظفين ألالمحكمين الحكألمد ألالشررررررف فيا 

 قلت  هذه ال ألامل بم  يلد:، ألةقييم مم رسا الحألكما

 لقرارات الحكألميا م ل ةتفيف اجقف    أل اسرررررررةحةاث  أل الا ء فصرررررررألل فد مةرلب ت اجسرررررررةو با ل

 المألاوقا.

 اتةي ر مؤشرات  ةاء   ما ةة لق ب زةارا الم ليا. 

  بحوم الة ةيالت  لى مألاوق ةهم ألةقفيذه .قرارات مو لب المح فظ ت المة لقا لاجسةو با 

  ةم ف  ليا قظ م المة ب ا ألالةقييم نةاء الألوارات ألالةألالر الحكألميا ألفق  لمفهألم المألاوقا المألوها 

 ب لقة لج. 

  المة حا. ةم ةألافق احةي و ت ألرلب ت الألوارات ألالةألالر الحكألميا مم المألارة الم ليا 

 

 الدروس المستفادة
 

  شررررمألل انهررررةاف اجسررررةراةيويا ل مررررل ك فررررا مررررةيري ت الررررةالرا ألألحررررةاةه  الةقظيميررررا ألان ة كررررب

  لج الةحليل الرب  د ألةأتذ ب ين اج ةب ر احةي و ت المة  ملين مم الةالرا ألال  ملين فيه .قة

  ةحةيرررة مؤشررررات  ةاء لقيررر ب قسررربا ازقورررر و لةحقيرررق انهرررةاف اجسرررةراةيويا ألةكرررألن ذات صررررلا

أل يقررررا ألمب شرررررا ب مررررل الررررةالرا ألةركررررو  لررررى طيرررر ب ان ررررر ألمترورررر ت ال مررررل ألا ةمرررر ة آليررررا 

 مسةهةف ت.ألاهحا لةحةية ال

  ل هةاف اجسةراةيويا.المرو يا بي ن 

  ةهررررررمين الترررررررا اجسررررررةراةيويا ترررررررر  مررررررل المررررررةيري ت ألالألحررررررةات الةشررررررايليا "انقشرررررررا

 الرليسيا".

  المراو ررررا الةألريررررا للترررررا اجسررررةراةيويا ألفررررق ةقريررررر الةقيرررريم السررررقأل  ألطيرررر ب مؤشرررررات  ةاء

التررررا اجسرررةراةيويا للألطرررألف  لرررى قسرررن ازقوررر و الف ليرررا ألةحةيرررة  سرررب ن اجقحرافررر ت ألمرررن  رررم 

 ازوراءات الةصحيحيا. 
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 2025األردن رؤية  برز األولويات االستراتيجية التي تضمنتهاأ
ةسررر ى ةالرا المألاوقا ال  ما إلى المألاءما بين ترةه  اجسرررةراةيويا ألالةألوه ت اجسرررةراةيويا الألرقيا بهةف 
الألصألل إلى   لى ةرو ت الةقسيق ألالةك مل بين الةالرا ألمؤسس ت الةأللا فد ةحقيق انهةاف الألرقيا ألبق ًء 

 لى ذلك ةم ةحةية انأللألي ت الألرقيا الةد له  ارةب ر أل يق ب مل الةالرا ألالقحأل اجةد: 

 
األولوية 

 االستراتيجية
 نطاق العمل المبادرات ذات األولوية

االنفاق 

 الرأسمالي

  المة ب ا الةألريا زقف   المتصص ت

الر سم ليا بحيث ةسةتةم فد الوألاقن ذات 

 ان ر ازيو بد  لى القمأل اجطةص ة . 

على مستوى الوزارات 

والدوائر والوحدات 

 الحكومية

مراجعة آليات 

وإجراءات 

ترشيد وضبط 

 النفقات العامة 

  إ ةاة آليا ةهمن  ةم ةراكم اجلةوام ت الم ليا

ألالمةأترات  لى الألوارات ألالةألالر الحكألميا 

ألذلك ب لةقية ب زقف   حسن المتصص ت 

المرصألةا له  فد المألاوقا ال  ما إج فد 

 الح جت اجسة ق ليا ألحسن انصألل.

  إ ةاة آليا ف  لا لةرشية القفق ت الةشايليا

ألبت صا فد كمي ت اسةهالك قفق ت الكهرب ء 

أله  فد ألالمي ه ألالمحرألط ت ألهبر قم

الألوارات ألالةألالر ألالألحةات الحكألميا 

 ألالو م  ت الرسميا ألالبلةي ت.  

  اةت ذ الةةابير الالوما ألالترر الومقيا

لةتفيف الف طة فد الكهرب ء ألالمي ه 

 ألالمحرألط ت. 

  مة ب ا ةقفيذ انب  ة الم ليا لقرارات الحكألما

فد إ  ةا هيكلا ألةمج ألإلا ء ب ف الهيل ت 

 ألالمؤسس ت الحكألميا. 

على مستوى الوزارات 
والدوائر والوحدات 

 الحكومية
 
 
 
 
 
 
 

 على مستوى الدائرة
 
 
 

على مستوى الوزارات 
والدوائر والوحدات 

 الحكومية

توسع استخدام 

األنظمة 

اإللكترونية في 

 ترشيد النفقات

  .ةربيق قظ م إلكةرألقد للمشةري ت الحكألميا 

  ةربيق قظ م إلكةرألقد زةارا المتوألن

ألالمسةألة  ت الحكألميا بهةف اجسةتةام 

انم ل للمألارة الألرقيا أل ةم شراء اللألاوم 

الحكألميا فد ح ل ألوألة ف لف مقه  فد 

 الةألالر انترى.

 كب ت ألالم ةات ةربيق قظ م إلكةرألقد للمر

ألاآللي ت الحكألميا بم  يةم شى مم قظ م ةةبم 

ألإةارا المركب ت الذ  ةقألم الحكألما ب ل مل 

  لى الةحهير جسةتةامن. 

 على مستوى الدائرة
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 2025األردن رؤية  أبرز األولويات االستراتيجية التي تضمنتها
عمل النطاق  المبادرات ذات األولوية  األولوية االستراتيجية  

م لألم ت إةارا الاسةكم ل ةقفيذ قظ م   تعزيز الرقابة المالية 

( ليشمل GFMISا  يلحكألماالم ليا 

وميم الألوارات ألالةألالر الحكألميا 

ألإ ةاة قظ م إلكةرألقد وةية زةارا 

 الم لألم ت الم ليا للألحةات المسةقلا. 

  ة ويو ألةأهيل ال  ملين فد المو ل

 الم لد ألالرط بد الحكألمد. 

مستوى الوزارات على 

والدوائر والوحدات 

 الحكومية

تعزيز الشفافية 

 واإلفصاح المالي 

  اجلةوام بقشر البي ق ت الم ليا ألفق

 م  يير الةألليا ال

على مستوى الوزارات 

والدوائر والوحدات 

 الحكومية

اجسةمرار فد اجصالح ت قحأل الةقفيذ   إعداد الموازنة العامة 

المألاوقا الق لما الك مل ل مليا إ ةاة 

  لى القة لج

  احةي رد فد إر ر متص  رصة

اجقف   مةألسر المةى للسقألات 

مش ريم  بإةرا الةأشيريا بحيث يسمد 

 ألمب ةرات وةيةا فد المألاوقا الالحقا 

على مستوى الوزارات 
والدوائر والوحدات 

 الحكومية

إصدار قانون الالمركزية 

وطنية خطة وصياغة 

لتنفيذ تطبيقات قانون 

الالمركزية واإلصالحات 

 المترتبة عليه 

  ةقفيذ برامج لة ويو الالمركويا الم ليا

إةارا القفق ت ال  ما ألإيو ة الةمأليل فد 

 لمشرأل  ت الالمركويا.الالوم 

  إ ةاة ألةقفيذ برامج بق ء طةرات ال  ملين

فد ازةارا المحليا ألالةألالر الةقفيذيا 

لمقةتبا بم  يةق سن مم المو لب ألا

 .الةألون فد إصالح قظ م الالمركويا

  

  مفهألم لة ويو ةقفيذ برامج ألألرش  مل

الالمركويا ألازةارا المحليا ألبرامج 

لة ويو الرط با المحليا ألة ويو الشف فيا 

     ألالمس ءلا

على مستوى الوزارات 
والدوائر والوحدات 

 الحكومية
 
 

 على مستوى المحافظات
 
 
 
 

 المجالس المنتخبة
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 2025األردن رؤية  أبرز األولويات االستراتيجية التي تضمنتها

 نطاق العمل المبادرات ذات األولوية  األولوية االستراتيجية

تطوير هيكلية الجهاز 

الحكومي وإصالح 

 البيئة التنظيمية 

  ال مل  لى وي ةا قسبا ش غلد الألظ لف الفقيا

   .المس قةاازةاريا ا مق بل الألظ لف يالةتصص

على مستوى الوزارات 
والدوائر والوحدات 

 الحكومية
 

 على مستوى الدائرة

رفع كفاءة الخدمة 

 المدنية  

 بين المألارة البشريا ألانةألار  اماءلمألا

ألالمه م المؤسسيا: ةحليل انةألار ألالمه م 

الةد ةقألم به  الةألالر ألةحةية اجحةي و ت 

من الكألاةر البشريا للقي م به ،  ف لياال

ألمق رقةه  ب لألاطم الف لد للمألارة البشريا فد 

الةألالر ألةحةية القق  ألالف لف ألم  لوةه  

  لةلك الكألاةر.من تالل إ  ةا الةألويم 

 

على مستوى الوزارات 

والدوائر والوحدات 

 الحكومية

ةألظيف قة لج ةق رير ةقييم و لوا الملك  بةهللا   دعم اإلبداع والتميز

ال  قد للةميو للترأل  بمب ةرات إصالحيا 

 ألةرأليريا ألمة ب ا ةقفيذه  

 على مستوى الدائرة

التخفيف من آثار 

التغيرات البيئية 

 السلبية على االنسان   

  ايو ة مقظألما ت صا ب لفرو ألإ  ةا اجسةتةام

 ألالةةألير.

 على مستوى الدائرة

مؤشرات األداء 

 الرئيسية

  .م ةل اجيراةات المحليا للقفق ت الو ريا 

  وو المألاوقا كقسبا من الق ةج المحلد 

 اجوم لد ب ة المقد.

  قسبا ش غلد الألظ لف المس قةا من إوم لد

 ش غلد الألظ لف.

  قسبا مس هما الر طا المةوةةا من إوم لد

 ف ةألرا الر طا.  

   قسبا القف ي ت الصلبا الةد ي  ة م  لوةه

 ألاسةتةامه .  

على مستوى الوزارات 
والدوائر والوحدات 

 الحكومية
 
 
 
 

 على مستوى الدائرة

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

 

 

  ثالثال  الجزء

 منهجية العمل

 

 

  تحليل بيئة العمل الداخلية والخارجيةمصفوفة 

 

 

 مصفوفة التحليل الرباعي والتوجهات االستراتيجية 

 

 

  (2ملحق )والعاملين مصفوفة احتياجات المتعاملين 
 

  (3مصفوفة الشركاء )ملحق 
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  مصفوفة تحليل بيئة العمل الداخلية والخارجية

 تحليل البيئة الخارجية تحليل البيئة الداخلية
 التهديدات الفرم المتغيرات نقاط الضعف نقاط القوة

تيييييوفر الكيييييادر اليييييوظيفي 

بمهييييييام الييييييالزم للقيييييييام 

اليييدائرة فيييي ظيييل تطبييييق 

 .المفاهيم الجديدة

تييييييييوفر بنييييييييية تحتييييييييية 

متطييييييييورة لتكنولوجيييييييييا 

 .المعلومات

تطبيييييييييييق المنهجيييييييييييات 

العالمييييية المعاصييييرة فييييي 

 .إدارة الموازنة

مأسسرررررررررررررا الةميرررررررررررررو 

ألازبرررررةا  فرررررد ةالررررررا 

 المألاوقا ال  ما.

 

بيئيييييييية محفييييييييزة تيييييييوفر 

تييييييييييأمين للمييييييييييوظفين و

متطلبيييييييات اسييييييييتقرارهم 

 الوظيفي.

التيييدريب والتأهييييل تيييوفر 

لتعزييييييييييييييييز قيييييييييييييييدرات 

 الموظفين.

تحقييييييييق األردن مرتبييييييية 

متقدمييييييية عالمييييييييا  فيييييييي 

مجييييييييييييييييال شييييييييييييييييفافية 

 الموازنة.

 

 

عييييييدم وجييييييود 
فاعييييييل  نظييييييام

لمتابعيييييييييييييييييية ل
 األداء.وتقييم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السياسية

االسيييييتقرار السياسيييييي فيييييي 

 .المملكة

 

 

 

 

تيييييييوفر متطلبيييييييات البيئيييييييية 

 اآلمنة في المملكة.

 

 

 

 

الخطييييط  وجييييود العديييييد ميييين

الوطنييييييية المتكامليييييية التييييييي 

تمثيييل خارطييية طرييييق نحيييو 

المسييييييييتقبل مثييييييييل رؤييييييييية 

 .2025األردن 

األوضيييياع السياسييييية 

غييييير المسييييتقرة فييييي 

المنطقيييييية والناتجيييييية 

عييييييييييين الظيييييييييييروف 

اإلقليميييييية والعالميييييية 

السييلبي علييى  وأثرهييا

 االقتصاد الوطني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محدودييييييية المييييييوارد 
 المالية.

البرنيييييامج التنفييييييذي تبنيييييي  االقتصادية

لإلصييييييالح المييييييالي بهييييييدف 

مواصيييييييييييلة اإلصيييييييييييالحات 

الماليييييية والمحافظييييية عليييييى 

 .اإلنجازات المتحققة

 

تييوفر اليييدعم الميييالي والفنيييي 

 من الجهات المانحة

قصور في إمكانات 

الوزارات والدوائر 

الحكومية على 

االستجابة لمتطلبات 

اإلصالح والتطوير 

المتعلقة باإلدارة 

ام المالية بشكل ع

والموازنة العامة 

بشكل خام ضمن 

اإلطار الزمني 

.المحدد  
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  مصفوفة تحليل بيئة العمل الداخلية والخارجية
 تحليل البيئة الخارجية تحليل البيئة الداخلية

 التهديدات الفرم المتغيرات نقاط الضعف نقاط القوة

 إرررررررررررر رةرررررررررررألفر 

ةشرررررري د ألاهرررررد 

يحكرررررررررررم  مرررررررررررل 

الرررررةالرا أليألاكرررررن 

 المسةوةات.

 

 

اصررررررررةار انةلررررررررا 

ألالأل ررررررر لق الةرررررررد 

ةة لررررررررررق ب مررررررررررل 

الرررةالرا م رررل ةليرررل 

المررررررألارن ألةليررررررل 

 .التةم ت

ةررررألفر الررررة م المرررر لد  االجتماعية 
ألالفقرررد مرررن الوهررر ت 

 .لالولينالم قحا 
المشرررررررررررر ركا فررررررررررررد 

الةراسررررررررررررررررررررررررررررررر ت 

ألالمسرررررررألح ت الةرررررررد 

ةوريهررررررررر  الوهررررررررر ت 

 الت رويا .

اجرةفررررر   المفررررر و  
فرررد ا ررررةاة السررررك ن 
قةيورررررررررا اسرررررررررةقب ل 

ا ا ررررررررةاةاً المملكرررررررر
كبيرررررررررررررررا مررررررررررررررن 

 الالولين.
ارةفرررررررررر   قسررررررررررن 

 البر لا ألالفقر.

ألورررررررألة قظررررررر م إةارا  التكنولوجية

الم لألمرررررر ت الم ليررررررا 

الحكألميررررررررررررررررررررررررررررررررا 

 GFMIS ألقظررررررر م )

ةراسرررررررررررل ألقظررررررررررر م 

المشررررررررررررررررررررررررررررةري ت 

الحكألميررررررررررررررررررررررررررررررررا 

 ازلكةرألقد.

 ررررةم ةف يررررل  قظرررر م 

إةارا الم لألمررررررررررر ت 

الم ليرررررررررررررررررررررررررررررررررررا 

 GFMIS لك فررررررا )

محررررررررر ألر القظررررررررر م 

أل رررررررررةم شرررررررررمألليا 

الرررررررررةألالر وميرررررررررم 

ألالألحررررررررررررررررررررررررررةات 

 الحكألميا.

 القانونية

 

الةايررر المسررةمر فررد 
القررررررألاقين ألالةررررررأتر 
فررررد إطرررررار ب ررررف 
الةشررررررررررررري  ت ذات 
ال الطررررررررا بربي ررررررررا 

 . مل الةالرا

ة ررررررررررةة الوهرررررررررر ت 
الحكألميررررررررا الةررررررررد 
ةقرررررررررررألم بمة ب رررررررررررا 
ألةقيرررررررررررررررررررررررريم  ةاء 
الرررألورات ألالرررةألالر 
ألالألحررررررررررررررررررررررررررةات 

 الحكألميا.

الةألورررررررن الحكرررررررألمد  البيئية
قحررررررررررررأل اسررررررررررررةتةام 
مصرررررررررر ةر الر طررررررررررا 

 البةيلا.
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التوجهات االستراتيجيةمصفوفة   
استراتيجيات تحليل نقاط القوة 

 والفرم المتاحة

استراتيجيات تحليل نقاط الضعف 

 المتاحةوالفرم 
  البرقررر مج الةقفيرررذ  لإلصررررالح  اجسرررةف ةا مرررن

المرررررر لد لة ويررررررو ةربيررررررق مفهررررررألم المألاوقررررررا 

 .المألوها ب لقة لج

 الةألوررن الحكررألمد قحررأل ةربيررق قهررج  ةوسررية

فرررررد  ايرررررةقظيمألحررررةا  قشررررر ءبإالالمركويررررا 

 الةالرا ة قى ب لالمركويا.

 ألالفقررررد المقررررةم مررررن  لدالررررة م المرررر  ةألظيررررف

  .طةرات المألظفين لبق ءالوه ت الم قحا 

 الةألورررن الحكرررألمد قحرررأل  ال مرررل  لرررى ةقفيرررذ

مرررررن الشرررررف فيا ألة ويررررو مبررررر ة  ازفصرررر ح 

ة قرررررررى  اةقظيميرررررررإقشررررررر ء ألحرررررررةا ترررررررالل 

 ب لةاريا از الميا نقشرا الةالرا.

 الحكألمررررا الةألوهرررر ت الحكألميررررا قحررررأل  ةوسررررية

ةررررألير البقيرررا الةحةيرررا مرررن ترررالل ازلكةرألقيرررا 

الح سرررررألبيا ألانقظمرررررا المحألسررررربا ألاسرررررةتةام 

انقظمرررا الةرررد ةألفرهررر  الرررةألالر انتررررى م رررل 

ألالشررررررررررررراء   تقظرررررررررررر م إةارا المسررررررررررررةألة 

 .ازلكةرألقد ألالمقص ت ازلكةرألقيا

  اجسرررررةف ةا مررررررن ةبقرررررد الررررررةالرا للبرقرررررر مج

قظررر م بقررر ء الةقفيرررذ  لإلصرررالح المررر لد فرررد 

لمة ب رررررررررررا  ةاء الرررررررررررألوارات ألالرررررررررررةألالر 

 ألالألحةات الحكألميا.

استراتيجيات تحليل نقاط القوة 

 والتهديدات

استراتيجيات تحليل نقاط الضعف  

 والتهديدات
  قظررر م لمة ب رررا ألةقيررريم ال مرررل  لرررى بقررر ء

ألالرررررررةألالر ألالألحرررررررةات  ةاء الرررررررألوارات 

  .الحكألميا

  مة ب رررا ةررررألير انقظمرررا فرررد الرررةالرا ألالت صرررا

بإ ررررررةاة مشرررررررأل  طرررررر قألن المألاوقررررررا ال  مررررررا 

ألمشررررررررررأل  طررررررررر قألن مألاوقررررررررر ت الألحرررررررررةات 

الحكألميرررا ألا رررةاة مشررررأل  قظررر م  الةشررركيالت 

للررررررألوارات ألالررررررةألالر ألالألحررررررةات الحكألميررررررا 

 . GFMISألةف يل ك فا مس رات قظ م

   الةركيرررررررو  لرررررررى ة ميرررررررق ةربيرررررررق مفهرررررررألم

 ظرررلفرررد ت صررراً المألاوقرررا المألوهرررا ب لقةررر لج 

 المألارة الم ليا المحةألةا للةأللا.
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 2022-2020استراتيجية 

حددت دائرة الموازنة العامة رؤيتها ورسالتها  2008( لسنة 58رقم )استنادا  إلى قانون تنظيم الموازنة 

 واالهداف الوطنية واالستراتيجية على النحو التالي:

 عامة شفافة تعزز أركان التنمية المستدامة.موازنة  الرؤية 

 الرسالة 

تخصييييم أمثيييل للميييوارد الماليييية المتاحييية وفيييق منهجييييات 

متطييييورة تمكيييين الييييوزارات والييييدوائر والوحييييدات الحكومييييية 

مييين المسييياهمة فيييي تحقييييق األهيييداف واألولوييييات الوطنيييية  

هيييا  جيييداول تشيييكيالت وظائفهيييا ومييين خيييالل إعيييداد موازنات

 أداء البيييييييرامج والمشييييييياريع واألنشيييييييطة ومتابعييييييية تقيييييييييم

 .الخاصة بكل منها

 القيم الجوهرية
الشيييييمولية  المسييييياءلة  التشييييياركية  العدالييييية والمسيييييؤولية 

 المجتمعية

 األهداف الوطنية 

  الحفاظ على االستقرار المالي والنقدي وضبط

عجز الموازنة وبناء نظام مالي كفؤ وقليل 

 .المخاطر

  بين المحافظات في ضوء تحقيق التوازن التنموي

 .تطبيق نهج الالمركزية

  تحقيق معدالت نمو مستدام لضمان مستوى

 .لجميع المواطنين أفضلمعيشة 

 األهداف االستراتيجية

  المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في

 المملكة.

  تعزيز نهج اعداد الموازنة الموجهة بالنتائج

والمساءلة وترسيخ مبادئ اإلفصاح والشفافية 

 في اإلنفاق العام.

  المواءمة بين الموارد البشرية واألدوار والمهام

 المؤسسية ضمن الموارد المالية المتاحة.

  المساهمة في تعزيز تطبيق نهج الالمركزية

 المالية في المحافظات.

 .رفع كفاءة األداء المؤسسي 
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 عوامل نجاح الخطة االستراتيجية 
 

الحكرررألمد بشررركل  رررر م إن  هرررم  ق صرررر قوررر ح الةتررررير اجسرررةراةيود فرررد القرررر            

مرررن مرررألظفين ألشررررك ء ألمةلقرررد تةمرررا فرررد متةلرررف   لدهرررأل إشرررراك وميرررم  صرررح ن المصررر

مراحرررل الةتررررير ألالةقفيرررذ ألالمة ب رررا ألالةقيررريم ألهرررأل مررر  سرررةركو  ليرررن الرررةالرا إهررر فا إلرررى 

 لررررى قورررر ح الةترررررير اجسررررةراةيود ألالةررررد يمكررررن  المررررؤ را انترررررى ررررةة مررررن ال ألامررررل 

 :ةلتيصه  فيم  يلد

 

 مررررألظفين المهرررر رات الفقيررررا الامررررةالك  ليرررر  برررر لةترير اجسررررةراةيود ألايمرررر ن ازةارا ال

 .ألازةاريا الهرألريا

 لةالراةا م لمه م األوألة هيكل ةقظيمد ألاهد أل. 

 مرةبررررررا ارةب رررررر ً أل يقررررر ً الةركيرررررو التررررررا  لرررررى انأللأليررررر ت فرررررد  مرررررل الرررررةالرا أل

 .ب نهةاف الألرقيا

  ييم ألالمة ب ا ألالرط باللةقفيذ ألالةقالترا ط بليا. 

  لمررررألارة المة حررررا ألالر طرررر ت ألازمك قرررر ت لةركيررررو الترررررا  لررررى اجسررررةتةام انم ررررل

 .ه  لى قحأل مقظم لةحقيق  هةاف

 ير ألالةرأليريمرألقا الترا اجسةراةيويا ألط بليةه  للةا. 

  بم  يكفل  الةهةيةات ألالمت رر المةألط األقق ر القألا ألالفر  المة حا إمك قيا الة  مل مم

 ةحقيق انهةاف.
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االستراتيجية واألهداف مصفوفة الربط بين التوجهات   
 ةاالستراتيجيالتوجهات  األهداف االستراتيجية

  المسييياهمة فيييي بنييياء وضيييع ميييالي سيييليم ومسيييتقر

 في المملكة

 

  تعزييييز نهيييج اعيييداد الموازنييية الموجهييية بالنتيييائج

وترسيييييييييييخ مبييييييييييادئ اإلفصيييييييييياح والشييييييييييفافية 

 والمساءلة في اإلنفاق العام.

 

 رفع كفاءة األداء المؤسسي 

البرقررر مج الةقفيرررذ  لإلصرررالح المررر لد لة ويرررو  اجسرررةف ةا مرررن 

 .ةربيق مفهألم المألاوقا المألوها ب لقة لج

ازلكةرألقيررررا الحكألمررررا الةألوهرررر ت الحكألميررررا قحررررأل  ةوسررررية

ةرررررألير البقيررررا الةحةيررررا الح سررررألبيا ألانقظمررررا مررررن تررررالل 

المحألسرررررربا ألاسررررررةتةام انقظمررررررا الةررررررد ةألفرهرررررر  الررررررةألالر 

ألالشررررررررراء   تإةارا المسررررررررةألة انترررررررررى م ررررررررل قظرررررررر م 

 .ازلكةرألقد ألالمقص ت ازلكةرألقيا

 ألالفقرررد المقرررةم مرررن الوهررر ت الم قحرررا  لدالرررة م المررر  ةألظيرررف رفع كفاءة األداء المؤسسي

 .طةرات المألظفين لبق ء

  المسييييياهمة فيييييي تعزييييييز تطبييييييق نهيييييج الالمركزيييييية

 المالية في المحافظات.

الةألوررررن الحكررررألمد قحررررأل ةربيررررق قهررررج الالمركويررررا  ةوسررررية

 .ا فد الةالرا ة قى ب لالمركوياةقظيميقش ء ألحةا بإ

  تعزييييييز نهيييييج اعيييييداد الموازنييييية الموجهييييية بالنتيييييائج

وترسيييييخ مبييييادئ اإلفصيييياح والشييييفافية والمسيييياءلة 

 في اإلنفاق العام.

قحرررأل ة ويرررو مبررر ة  الةألورررن الحكرررألمد  ال مرررل  لرررى ةقفيرررذ

ة قرررى  ايرررةقظيمإقشرر ء ألحرررةا مرررن ترررالل الشرررف فيا ألازفصرر ح 

 ب لةاريا از الميا نقشرا الةالرا.

  تعزييييييز نهيييييج اعيييييداد الموازنييييية الموجهييييية بالنتيييييائج

وترسيييييخ مبييييادئ اإلفصيييياح والشييييفافية والمسيييياءلة 

 في اإلنفاق العام.

  المواءميييية بييييين المييييوارد البشييييرية واألدوار والمهييييام

 المتاحةالمؤسسية ضمن الموارد المالية 

قظرررر م لمة ب ررررا ألةقيرررريم  ةاء الررررألوارات ال مررررل  لررررى بقرررر ء 

 .ألالةألالر ألالألحةات الحكألميا

 

اجسرررةف ةا مررررن ةبقررررد الررررةالرا للبرقرررر مج الةقفيررررذ  لإلصررررالح 

قظرررر م لمة ب ررررا  ةاء الررررألوارات ألالررررةألالر بقرررر ء المرررر لد فررررد 

 ألالألحةات الحكألميا.

 

 رفع كفاءة األداء المؤسسي 

فررررد الررررةالرا ألالت صررررا بإ ررررةاة مة ب ررررا ةرررررألير انقظمررررا 

مشرررررررأل  طرررررر قألن المألاوقررررررا ال  مررررررا ألمشرررررررأل  طررررررر قألن 

مألاوقررررر ت الألحرررررةات الحكألميرررررا ألا رررررةاة مشررررررأل  قظررررر م  

الةشرررررركيالت للررررررألوارات ألالررررررةألالر ألالألحررررررةات الحكألميررررررا 

 . GFMISألةف يل ك فا مس رات قظ م

 بالنتيييييائج الموجهييييية الموازنييييية اعيييييداد نهيييييج تعزييييييز 

 والمسيييياءلة والشييييفافية اإلفصيييياح مبييييادئ وترسيييييخ

 .العام اإلنفاق في

  

 والمهييييام واألدوار البشييييرية المييييوارد بييييين المواءميييية 

 المتاحة المالية الموارد ضمن المؤسسية

الةركيررررو  لررررى ة ميررررق ةربيررررق مفهررررألم المألاوقررررا المألوهررررا 

 .المألارة الم ليا المحةألةا للةأللا ظلفد ت صاً ب لقة لج 
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 مصفوفة األهداف االستراتيجية واألنشطة المرتبطة ومؤشرات األداء
 مؤشرات قياس األداء التنفيذمسؤولية  االنشطة البرنامج األهداف االستراتيجية األهداف الوطنية

 

 

 

 

  الحفرررررررررر ظ  لررررررررررى

اجسرررررةقرار المررررر لد 

ألالققررررررة  ألهرررررربر 

 ورررررررو المألاوقرررررررا 

ألبقرررر ء قظرررر م مرررر لد 

كفرررررررررررررؤ ألطليرررررررررررررل 

 .المت رر

 

  ةحقيرررررررق الةرررررررألاون

الةقمررررررررررأل  بررررررررررين 

المح فظررررررر ت فرررررررد 

هرررألء ةربيرررق قهرررج 

 .الالمركويا

 
  ةحقيرررررررق م رررررررةجت

قمرررررررررررأل مسرررررررررررةةام 
مسررررررةألى  لهررررررم ن
  فهرررررررررلم يشرررررررررا 

 لوميم المألارقين

المسييييييياهمة في بناء 
وضيييييييع مالي سيييييييليم 
 ومستقر في المملكة

ةررررررررررررررررألير 
مقهويرررررررررررررا 

 المألاوقا

ا رررررررةاة مشررررررررأل  طررررررر قألن المألاوقرررررررا ال  مرررررررا  .1
ألمشررررأل  طررر قألن مألاوقررر ت الألحرررةات الحكألميرررا 

 ألفق مقهويا المألاوقا المألوها ب لقة لج.
 

هررررربر ألةرشرررررية القفقررررر ت الو ريرررررا للرررررألوارات  .2
 ألالةألالر ألالألحةات الحكألميا.

 

مرررررررررررررررررررةيري ت 
طر  ررررررررررررررررررر ت 

 المألاوق ت
  

 

قسبا اقحراف مقةر القفق ت  .1
الف لد بحيث ج   نالو ريا 
 %5ةةو ألو 

قسبا اقحراف مقةر القفق ت  .2
 ن الف لد بحيث ج  الر سم ليا
 %5ةةو ألو 

قسبا اجلةوام ب زر ر الومقد  .3
 لمراحل ا ةاة المألاوقا.

قسبا القفق ت الةشايليا إلى القفق ت  .4
 الو ريا.

اعييييداد زيييز نييهييج تييعيي
الموازنيييية الموجهيييية 
بيييالنتيييائج وترسييييييييخ 
مييبييييادئ اإلفصيييييييييياح 
والشفافية والمساءلة 

 في اإلنفاق العام.

ةررررررررررررررررألير 
مقهويرررررررررررررا 

 المألاوقا

ةف يرررررررررل قظررررررررر م المة ب رررررررررا ألالةقيررررررررريم نةاء  .1
 الألوارات ألالةألالر ألالألحةات الحكألميا.

قشرررررر مشررررر ريم ألطرررررألاقين المألاوقرررررا ال  مرررررا  .2
ألمألاوقررررر ت الألحرررررةات الحكألميرررررا ألمشررررررأل  

م ةشرررررركيالت الألظرررررر لف  لررررررى المألطررررررم قظرررررر 
 ازلكةرألقد للةالرا.

 اصةار ةليل المألارن للمألاوقا سقألي ً. .3
المة ب رررا الةألريرررا لإلقفررر   الر سرررم لد لهرررم ن  .4

اسرررةتةامن فرررد الوألاقرررن ذات ان رررر ازيوررر بد 
  لى اجطةص ة.

مرررررررررررررررررررةيري ت 
طر  ررررررررررررررررررر ت 

 المألاوق ت
 

مةيريرررررررررررررررررررررررا 
الح سرررررررررررررررررألن 

 ألالم رفا.
 

مةيريرررررررررررررررررررررررا 
  الةراس ت

ةربيق المألاوقا المألوها قسبا  .1
ب لقة لج ألت ررا الحس ب ت همن 

 ازر ر الم لد مةألسر المةى.
ةرةين انرةن فد مؤشر المألاوقا  .2

المفةألحا ألفق ً جسةبي ن المألاوقا 
المفةألحا لمقظما شراكا المألاوقا 

 الةألليا.
قسبا اجلةوام بإصةار ةقرير رب د  .3

 حألل اجقف   الر سم لد.

 في تعزيزالمسييييياهمة 
تييييطييييبيييييييييق نييييهييييج 
الييييالمييييركييييزييييية فييييي 

 المحافظات

ةررررررررررررررررألير 
مقهويرررررررررررررا 

 المألاوقا

ةحةيرررررة السرررررقألف الم ليرررررا للمح فظررررر ت ألرصرررررة  .1
 المتصص ت الم ليا له .

المسررر هما فرررد مراو رررا م  ةلرررا ألم ررر يير ةحةيرررة  .2
السررررقألف الر سررررم ليا للمح فظرررر ت ألةحررررةي ه  إن 

 حسن المسةوةات.ألةرلن انمر 
 المة ب رررررررررا الةألريررررررررررا لإلقفررررررررر   الر سررررررررررم لد .3

 للمح فظ ت.
المسرر هما فررد ا ررةاة ألةقفيررذ برررامج بقرر ء طررةرات  .4

المح فظررر ت بمررر  يةق سرررن مرررم الةألورررن الحكرررألمد 
 فد ةربيق قهج الالمركويا.

مرررررررررررررررررررةيري ت 
طر  ررررررررررررررررررر ت 

 المألاوق ت
 
مةيريرررررررررررررررررررررا  

 الةراس ت

 

قسبا القفق ت الر سم ليا  .1
المتصصا للمح فظ ت إلى 
إوم لد القفق ت الر سم ليا 

 الحكألميا.
اجلةوام بإصةار ةقرير رب د قسبا  .2

حألل ازقف   الر سم لد 
 للمح فظ ت.

قسبا اجلةوام ب قة برامج ةأل أليا  .3
 لك فا المح فظ ت.
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 مصفوفة األهداف االستراتيجية واألنشطة المرتبطة ومؤشرات األداء

األهييييييييييييييييييييييييييداف  األهداف الوطنية
 االستراتيجية

مسييييؤولية  االنشطة البرنامج
 التنفيذ

 مؤشرات قياس األداء

  الحفررر ظ  لرررى اجسرررةقرار

ألالققرررة  ألهررربر المررر لد 

 ورررررو المألاوقرررررا ألبقررررر ء 

قظررر م مررر لد كفرررؤ ألطليرررل 

 المت رر

 

  ةحقيررررررررررررررق الةررررررررررررررألاون

الةقمرررررررررررررررررأل  برررررررررررررررررين 

المح فظرررر ت فررررد هررررألء 

 ةربيق قهج الالمركويا

 

  ةحقيررررررق م ررررررةجت قمررررررأل
مسرررةألى  مسرررةةام لهرررم ن

م يشرررررررا ويرررررررة لوميرررررررم 
 المألارقين.

 الموارد بين الموائمة
 واألدوار البشيييييييرييييية

  المؤسييييسييييية والمهام
 المالية الموارد ضمن
 .المتاحة

ةررررررررررررررررررررألير 
مقهويررررررررررررررررررا 

 المألاوقا

إ رررةاة قظررر م ألورررةاألل ةشررركيالت الألظررر لف  .1
للرررررةألالر ألالألحرررررةات الحكألميرررررا ب لةقسررررريق 

 مم الوه ت ذات ال الطا.
ا رررررةاة ةقريرررررر شرررررهر  حرررررألل حركررررر ت   .2

الألظررر لف للرررألوارات ألالرررةألالر ألالألحرررةات 
 الحكألميا.

مة ب رررا ةقفيرررذ القررررارات الحكألميرررا زلاررر ء  .3
الهيلررررررر ت ألالمؤسسررررررر ت ب رررررررف ألةمرررررررج 

 حكألميا.ال
 
 

مررررررررررةيري ت 
طر  رررررررررر ت 
 المألاوق ت

 
 

مةيريررررررررررررررا 
 الةراس ت

 
  

 

م ةل الألظ لف المحة ا إلى  .1
 الشألاغر الملا ا.

قسبا ش غلد الألظ لف الفقيا  .2
 إلى الألظ لفالمةتصصا 
 المس قةا. 

قسبا اجلةوام بإصةار ةقرير رب د  .3
 حألل حركا الألظ لف.

 

رفييييع كييييفيييياءة األداء 
 المؤسسي

ةررررررررررررررررررررألير 
مقهويررررررررررررررررررا 

 المألاوقا

رفرررررررم كفررررررر ءا إةارا المرررررررألارة البشرررررررريا  .1
 ألالم ليا.

المح فظررررررا  لررررررى سررررررالما بيلررررررا ال مررررررل  .2
 الةاتليا.

 

مةيريررررررررررررررا 
الشررررررررررررؤألن 
ازةاريرررررررررررا 

 ألالم ليا
 

قسبا المألظفين المش ركين  .1
 ب لبرامج الةةريبيا.

قسبا ش غلد الألظ لف الفقيا  .2
المةتصصا إلى الألظ لف 

 المس قةا.
 المألظفين.قسبا ره   .3
 االر ط مص ةرقسبا مس هما  .4

المةوةةا من إوم لد ف ةألرا 
 الر طا.

كميا الألر  الةد ةم إ  ةا  .5
 ةةأليره .

ةررررررررررررررررررررألير 
مقهويررررررررررررررررررا 

 المألاوقا

مة ب رررررا ألةررررررألير انقظمرررررا ال  ملرررررا فرررررد  .1
 الةالرا.

مة ب ررررررررررا ألةرررررررررررألير البقيررررررررررا الةحةيررررررررررا  .2
 ازلكةرألقيا للةالرا.

مةيريررررررررررررررا 
الح سررررررررألن 

 ألالم رفا

 

انقظما ازلكةرألقيا قسبا كف ءا  .1
 ال  ملا فد الةالرا.

قسبا كف ءا إوراءات  من ألحم يا  .2
 الم لألم ت فد الةالرا.
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 مصفوفة األهداف االستراتيجية واألنشطة المرتبطة ومؤشرات األداء

مسييييييؤولية  االنشطة البرنامج االستراتيجيةاألهداف  األهداف الوطنية
 التنفيذ

 مؤشرات قياس األداء

  الحفررر ظ  لرررى اجسرررةقرار

المررر لد ألالققرررة  ألهررربر 

 وررررو المألاوقررررا ألبقرررر ء 

قظررر م مررر لد كفرررؤ ألطليرررل 

 المت رر

 

  ةحقيرررررررررررررق الةرررررررررررررألاون

الةقمررررررررررررررررأل  بررررررررررررررررين 

المح فظرررر ت فررررد هررررألء 

ةربيرررررررررررررررررق قهرررررررررررررررررج 

 الالمركويا

 

  ةحقيرررررق م رررررةجت قمرررررأل

 مسرررررررررررررةةام لهرررررررررررررم ن

مسرررررةألى م يشرررررا ويرررررة 

 لوميم المألارقين.

رفع كفاءة األداء 
 المؤسسي

          
ةرألير 
مقهويا 
 المألاوقا

 

ة رررررم اجبرررررةا  ألالةميرررررو  ةألظيرررررف  .1
قةررر لج ةقررر رير ةقيررريم وررر لوا الملرررك 

 ا رررةاة تررررر برررة هللا للةميرررو فرررد 
 ةحسيقيا ألمة ب ا ةقفيذه (.

ا رررررررةاة ةقريرررررررر قصرررررررف سرررررررقأل   .2
لمة ب ررررررررا ةقفيررررررررذ ترررررررررر  مررررررررل 

 المةيري ت ألالألحةات الةقظيميا.
ا رررةاة ةقريرررر سرررقأل  لمة ب رررا ةقفيرررذ  .3

 الترا اجسةراةيويا.
مشرررررر ركا الررررررةالرا فررررررد وررررررألالو  .4

 الةميو ألاجبةا  ألاجبةك ر.

 

ألحرررررررررررررررررررررةا 
ةرررررررررررررررررررألير 

انةاء 
 المؤسسد
 

ةرةين الةالرا  لى مسةألى القر   الم لد  .1
 فد قة لج ةقييم مركو الو لوا.

 قسبا ره  مةلقد التةما. .2
 ره  الشرك ء.قسبا  .3
 قسبا ره  المألرةين. .4

 

الرط برررررررررررا ألالةرررررررررررةطيق المررررررررررر لد  .1
ألازةار  ألالفقرررررد ألالهررررربر  لرررررى 
متةلرررف انقشررررا ألاةتررر ذ الةرررةابير 
الألط ليرررررررا ألال الويرررررررا لةصرررررررألين 
المت لفرررررررر ت ألفررررررررق الةشررررررررري  ت 

 الس ريا.
 

ألحرررررررررررررررررررررةا 
الرط برررررررررررررررررا 

 الةاتليا
 

ةم ةصأليبه  إلى  المسةقةات الةدقسبا  .1
 إوم لد المسةقةات المةطقا.
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 مالحقال
  لالستراتيجيات السابقةاتيجية والفرعية نتائج قياس مؤشرات األهداف االسترتحليل  (:1)ملحق 
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 لالستراتيجيات السابقةنتائج قياس مؤشرات األهداف االستراتيجية والفرعية تحليل : 1ملحق                                                                      

 االنحرافبيان 
2018 

 االنحراف
2018 

فعلي 
2018 

 مستهدف
2018 

 فعلي
2017 

 فعلي
2016 

 مؤشر قياس االداء
األهداف 
 االستراتيجية

 األهداف الوطنية 

النتيجة المتحققة تعزى إلى تعميق تطبيق 

مفهوم الموازنةةةة الموجهةةةة بةةةالنتةةةا   

 واالجراءات ذات العالقة
1.5% 79.5% 78% 79% 79% 

نسةةبة تطبيق مفهوم -1

موجهةةةة  ل موازنةةةة ا ل ا

نتةةةا   و ةةةار ةةةة  ل بةةةا

الحسابات ضمن اال ار 

 المالي متوسط المدى

تةةطةةويةةر نةةهةة  -1

الموازنةةةة إعةةةداد 

الموجهة بالنتا   

مبةةةاد   عزيز  وت

الشةةةةةةةةةةفةةةةافةةةةيةةةةة 

ومواكبة أفضةةةةةة  

الةةمةةمةةةارسةةةةةةةةةات 

والةةةةمةةةةفةةةةاهةةةةيةةةةم 

الةةةةةعةةةةةالةةةةةمةةةةةيةةةةةة 

المعةةةاصةةةةةةرة في 

 إدارتها

معةةةدالت -1 يق  حق ت

نمو مسةةتدام لضةةمان 

مسةةتوى معيشةةة جيد 

 الموا نينلجميع 
تةةحةةقةةيةةق الةةتةةوازن -2

الةةةةتةةةةنةةةةمةةةةو  بةةةةيةةةةن 

المحافظات في ضوء 

تةةةةطةةةةبةةةةيةةةةق نةةةةهةةةة  

 الالمركزية

المتحققةةةة تعزى إلى التطورات  النتيجةةةة 

واإلجراءات التي تم تبنيهةةا والهةةادفةةة إلى 

تعزيز شةةةةةةفافية الموازنة العامة ومواكبة 

أفضةةةةةةةة  الممةةةارسةةةةةةةةات العةةةالميةةةة بهةةة ا 

 الخصوص

 - نقطة63 - - -

مؤشةةةةةةر الموازنةةةة -2

المفتوحة لألردن وفقةا 

السةةةةةةتبيةةةان الموازنةةةة 

منظمةةةة  ل مفتوحةةةة  ل ا

شةةةةةةةةراكةةةة الةةمةةوازنةةةة 

 الدولية

، يعود ذلك إلى  %1.4إنحراف النسةةةةةةبة 

عدم تحقيق القيم المسةةةةةةتهدفة لتيرادات 

مليون  6945المحليةةة حيةةغ بلنةة   نحو 

مقداره  بانخفاض، أ   2018دينار لعام 

مليون دينةةةار أو مةةةا نسةةةةةةبتةةة   851.1

عن االيرادات المحليةة المقةدرة  10.9%

 انخفةةةاض، وذلةةةك نتيجةةةة 2018لعةةةام 

مليون  610.2 اإليرادات الضةةريبية بنحو

 انخفاض، و %11.9دينار أو ما نسةةةبت  

 240.9اإليرادات النير ضةةةةةةريبيةةة بنحو 

 %9.1مليون دينار أو ما نسبت  

1.4% 5.4% 4.0% 5.0% 6.2% 

عةةجةةز الةةمةةوازنةةةة  -1

العامة قب  المسةةاعدات 

كنسةةةةةةبةةةة من النةةةات  

 المحلي االجمالي

المسةةةاهمة في -1

بناء وضـةةع مالي 

سةةةةةليم ومسةةةةةتقر 

 في المملكة

الةةةحةةةفةةةا  عةةةلةةةى -3

االسةةةةةةتقرار المةةةالي 

والنقد  وضبط عجز 

الموازنة وبناء نظام 

مةةةالةي كةفةةؤ وقةلةةيةةة  

 المخا ر
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 لالستراتيجيات السابقةنتائج قياس مؤشرات األهداف االستراتيجية والفرعية تحليل : 1ملحق                                                                        

 االنحرافبيان 
2018 

نسبة 

 االنحراف
2018 

فعلي 

2018 
 مستهدف
2018 

 فعلي
2017 

 فعلي
 األهداف االستراتيجية األهداف الفرعية مؤشر قياس االداء 2016

، إنحراف  %0.1إنحراف النسةةةةةةبةةة 

هامشي وضئي  جدا ، وتجدر اإلشارة 

 2018بأن القيمة المستهدفة في عام 

في قانون  بناء على القيمة التأشةةةةيرية

 .2017الموازنة العامة لعام 

0.1% 1.7% 1.6% 1.7% 2.1% 

نسةةةبة مجمو  -1

الةةةدعةةم الةةمةةقةةةدم 

لةةةةةةةةلةةةةةةةةوحةةةةةةةةدات 

الةةحةةكةةومةةيةةةة الةةى 

 النفقات العامة
تةةةخةةةفةةةيةةة   -2

الةةةدعةةم الةةمةةقةةةدم 

لةةةةةةةلةةةةةةةوحةةةةةةةدات 

الحكومية بشةةةك  

 تدريجي

المسةةةاهمة في بناء  -1

وضةةةـةةةةةةةةةع مالي سةةةليم 

النتيجةةة المتحققةةة تعزى الى ضةةةةةةبط  ومستقر في المملكة

النفقةةات الجةةاريةةة للوحةةدات الحكوميةةة 

على الةةة ات  االعتمةةةادوالتركيز على 

بهةةة ا الخصةةةةةةوص لتمويةةة  اإلنفةةةا  

 الجار 

-0.5% 81.9% 82.4% 80.5% 73.5% 

لدعم -2 بة ا نسةةةةةة

الجةةةار  المقةةةدم 

لةةةةةةةةلةةةةةةةةوحةةةةةةةةدات 

الةةحةةكةةومةةيةةةة الةةى 

 اجمالي الدعم

، ويعود ذلك %2.0-انحراف النسةةبة 

إلى اإلجراءات الحكوميةةة المتبعةةة في 

ضةةةةةبط وترشةةةةةيد اإلنفا  العام في    

 الراهنة االقتصاديةالظروف 

-2.0% 28.6% 30.6% 28.3% 29% 
نسةةبة النفقات  -1

العامة الى النات  

 المحلي االجمالي
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 لالستراتيجيات السابقةنتائج قياس مؤشرات األهداف االستراتيجية والفرعية تحليل : 1ملحق                                                                     

 

 االنحرافبيان 
2018 

 االنحراف
2018 

فعلي 

2018 
 مستهدف
2018 

 قعلي
2017 

 فعلي
2016 

مؤشر قياس 

 االداء
األهداف 

 الفرعية
األهداف 

 االستراتيجية

% ، يعود ذلةةك إلى -11.6انحراف النسةةةةةةبةةة 

عدم تحقيق القيم المستهدفة لتيرادات المحلية 

ون يمل  851.1بما مقداره   انخفضةةةةةةة حيغ 

عن اإليرادات   %10.9دينار أو ما نسةةةةةةبت  

  610.2،  منةةة  مبل  2018المقةةةدرة لعةةةام 

في  بند  ركيزمليون دينار لتيرادات الضريبية ت

 505الضةةةةةرا ب على السةةةةةلع والخدمات بنحو 

، ومبل  %13.7مليون دينار  أو ما نسةةةةةةبت  

غير الضةةريبية  لتيراداتمليون دينار  240.9

 120.2في بند االيرادات المختلفة بنحو  ركزت

، ومبل   %9.2مليون دينةةار أو مةةا نسةةةةةةبتةة  

مليون دينار  لبند إيرادات بيع السةةةةةةلع  99.1

 %9.9ما نسبت  والخدمات أو 

-11.6% 91.1% 102.7% 94.4% 90.1% 

. نسةةةةةةةةبةةةة 2

تةةةةةنةةةةةطةةةةةيةةةةةة 

االيةةةةةةةةةةرادات 

الةةةمةةةحةةةلةةةيةةةة 

لةةةلةةةنةةةفةةةقةةةات 

 الجارية

لمسةةةةةاهمة ا -3

فةةةي تةةةوجةةةيةةة  

وضةةةبط االنفا  

الةةةةعةةةةام وفةةةةقةةةةا  

لةةةةةألولةةةةةويةةةةةات 

 الو نية

المساهمة  -1

فةةةةي بةةةةنةةةةاء 

وضةةةةةةع مالي 

سةةةةةةةةةةةلةةةةةيةةةةةم 

ومسةةةةتقر في 

 المملكة

يعود ذلك إلى عدم  %،-4.4انحراف النسةةةةةةبة 

قيةةةام الوزارات والةةةدوا ر الحكوميةةةة بتنفيةةة  

المشةةةةةاريع الرأسةةةةةمالية المدرجة في الموازنة 

كتةةأ ير في  ر   لةة ،العةةامةةة كمةةا هو مخطط 

 وإجراء الةةةدراسةةةةةةةةةات العطةةةاءات الحكوميةةةة

  .المطلوبة واالستمالكات

-4.4% 11.1% 15.5% 13.0% 12.9% 

نسةةةةةةةةبةةةة  -3

الةةةةنةةةةفةةةةقةةةةات 

الرأسةةةةةةمالية 

النفقةةةات الى 

 العامة
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 لالستراتيجيات السابقةنتائج قياس مؤشرات األهداف االستراتيجية والفرعية تحليل : 1ملحق                                                                    

 االنحرافبيان 
 االنحراف 2018

 مستهدف 2018فعلي  2018
2018 

 فعلي
2017 

 فعلي
االداءمؤشر قياس  2016 األهداف  

 الفرعية
األهداف 

 االستراتيجية

، يعود %5.3 -انحراف النسبة 

ذلك إلى ا تالف الية احتساب 

 المخصصات المالية 
-5.3% 25.4% 30.7% 25.3% 29.8% 

نسةةةةةةبة المخصةةةةةةصةةةةةةات -1

المرصةةودة للنو  االجتماعي 

 )إناث( من اجمالي االنفا 

تعميةةةةق  -1

تطبيةةةةةةةةةةةةةق 

مفهةةةةةةةةةةةةوم 

الموازنةةةةةةةة 

الموجهةةةةةةةة 

 بالنتا   

تطةةةةةةةةوير نهةةةةةةةة   -2

إعةةةةةةةةداد الموازنةةةةةةةةة 

الموجهةةةةةة بالنتةةةةةا   

وتعزيةةةةةةةةةز مبةةةةةةةةةاد  

الشةةةةفافية ومواكبةةةةة 

أفضةةةة  الممارسةةةةات 

والمفةةةةاهيم العالميةةةةة 

المعاصةةةةةةةةةرة فةةةةةةةةةي 

 إدارتها 

النتيجة المتحققة تعزى إلى  

ا تالف الية احتساب المخصصات 

 المالية
0.5%  14.7% 14.2% 14.9% 15.7% 

نسةةةةةةبة المخصةةةةةةصةةةةةةات -2

المرصةةودة للنو  االجتماعي 

 ) ف ( من إجمالي االنفا 

يعود ذلك  ،%12النسةةبة انحراف 

إلةةةى عةةةدم مةةةراجةةةعةةةة عةةةدد مةةةن 

ميةةةة الةوزارات والةةةدوا ةر  الةحةكةو

 ادا ها  لمؤشرات
  
  
  

-12% 78% 90% 74% 65% 

نسةةةةبة الوزارات والدوا ر -3

الحكوميةةةة التي تم مراجعةةةة 

مؤشةةةةةةرات اداءها في قانون 

الموازنة العامة من اجمالي 

عةةةدد الةةةوزارات والةةةدوا ةةةر 

 الحكومية

بة   ، يعود  %23انحراف النسةةةةةة

ذلةةك إلى عةةدم مراجعةةة عةةدد من 

الوحةةةدات الحكوميةةةة لمؤشةةةةةةرات 

 ادا ها

-23% 67% 90% 70% 61% 

نسةةةبة الوحدات الحكومية -4

التي تم مراجعةةة مؤشةةةةةةرات 

لي عةةةدد  اداءهةةةا من اجمةةةا

الةةوحةةةدات الةةحةةكةةومةةيةةةة فةةي 

قةةةانون موازنةةةات الوحةةةدات 

 الحكومية
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 لالستراتيجيات السابقةنتائج قياس مؤشرات األهداف االستراتيجية والفرعية تحليل : 1ملحق                                                                       

 االنحرافبيان 
 االنحراف 2018

2018 
 فعلي

 2018 
مستهدف 

2018 
 فعلي
2017 

 فعلي
األهداف  مؤشر قياس االداء 2016

 األهداف االستراتيجية الفرعية

    1-إنحراف القيميية      

عدم مراجعة أي قطاع  يعود ل

 2018في عام 
-1 7 8 7 5 

عدد القطاعات التي -1

تيييم اجيييراء تيييحيييلييييييييل 

العام  إلنفاقهاومراجعة 

إيالء المزيد -2 )تراكمي(

من االهتمييييام 

بييييالييييجيييييانيييييب 

اليييتيييحيييليييييييليييي 

 لإلنفاق العام

تطوير نهج إعداد  -2

الموازنيييية الموجهيييية 

بيييياليينييتييييائييج وتييعييزيييز 

مبيييادئ الشيييييييفيييافيييية 

ومييواكييبيييية أفضييييييييييل 

الممارسات والمفاهيم 

عالمية المعاصيييييييرة  ال

 في إدارتها

ام بتحقيق القيميييية تم االلتز

المسيييييييتهييييدفيييية على مييييدار 

السيييييينوات السييييييابقة   وذل  

لحرم دائرة الموازنة العامة 

عييلييى  إيييالء الييمييزيييييد ميين 

االهتمييام بييالجييانييب التحليلي 

 لإلنفاق العام 

0 7 7 5 3 
عييدد الوحييدات التي -2

تيييم اجيييراء تيييحيييلييييييييل 

 لموازناتها )تراكمي(

 االلييتييزامنسييييييييبيييية  -1 100% 100% 100% 100% 0 ___

 إلصيدارباإلطار الزمني 

وثيقيييية دليييييل المواطن 

 للموازنة العامة

تحسيييييييين  -3

مييوقييع االردن 

عييييالييميييييييا فييي 

مجال شييييفافية 

 الموازنة
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 لالستراتيجيات السابقةنتائج قياس مؤشرات األهداف االستراتيجية والفرعية تحليل : 1ملحق                                                                      

 االنحرافبيان 
2018 

 االنحراف
2018 

 فعلي

 2018 
 مستهدف
2018 

 فعلي
2017 

 فعلي
2016 

مؤشر قياس 

 االداء
األهداف 

 الفرعية
األهداف 

 االستراتيجية

محةةةافظةةةة الةةةدا رة على  

دوريةةة اإلجراءات المتبعةةة 

الستدامة العالقة مع متلقي 

الخدمة مما أدى إلى ارتفا  

نسةةبة الرضةةى عن الموارد 

البشةةرية وأسةةلوب التعام  

 مع متلقي الخدمة 

2.44% نسبة رضا متلقي  89.49% 90.34% 88.0% 90.44% 

 الخدمة

.تةةةةحسةةةةةةةةةيةةةةن 1

 الخدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

تعزيز القةةدرات  .3

المؤسةةةةةةسةةةةةةية 

 لةةةةةةالرتةةةةةةقةةةةةةاء

بمسةةةةتوى أداء 

 .الدا رة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نة   با ي  بنود اسةةةةةةت عد تم ت

المسةةةةةن السةةةةةنو  وتعتبر 

هي سةةةةةةنة  2017سةةةةةةنة 

األسةةةةةةةاس لةة ا فةةاالنحراف 

نتةةا   إيجةةابي مقةةارنةةة  مع 

سةةةةةنة األسةةةةةاس حيغ تقيم 

الةةدا رة حفةة  تكريم دور  

 للموردين المتميزين

-5.84% نسيييييييبيية رضييييييييا  97.91% 90.77% 97.0% 91.16% 

 الموردين

حةةةرص الةةةدا ةةةرة عةةةلةةةى  

مشةةةةةةةاركة الشةةةةةةركاء في 

مةةةةةراجةةةةةعةةةةةة الةةةةةخةةةةةطةةةةةة 

االسةةةةةةتراتيجيةةة وا العهم 

على التعةةةديالت المتعلقةةةة 

 .العم 

2.29% 90.29% 87.0% 85.5% 83.75% 

نسيييييييبيية رضييييييييا 

 الشركاء
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 لالستراتيجيات السابقةنتائج قياس مؤشرات األهداف االستراتيجية والفرعية تحليل : 1ملحق                                                                     

 االنحرافبيان 
2018 

 االنحراف
2018 

 فعلي

 2018 
 مستهدف
2018 

 فعلي
2017 

 فعلي
2016 

مؤشر قياس 

 االداء
األهداف 

 الفرعية
األهداف 

 االستراتيجية

عيييييييييييزوف الميييييييييييوظفين 

عيييييييين المشيييييييياركة فييييييييي 

ورش العميييييييييييييييييييييييييييييييييييل 

التدريبييييييييييييية المتاحيييييييييييية 

مالءمييييييية بسيييييييبب عيييييييدم 

وقييييييييييييييييت انعقادهييييييييييييييييا 

 ومتطلبات العمل.

عييييييييييييييييييييدم وجييييييييييييييييييييود 

مخصصييييييييييييات مالييييييييييييية 

   .للتدريب

-11%  24% 35% 26% 30% 

نسةةةةبة المو فين 

الةةةمشةةةةةةةةةاركةةةيةةةن 

بةةةةةةةةةةالةةةةةةةةةةدورات 

 التدريبية

.رفةةع كةةفةةةاءة 2

 الموارد البشرية

تةةعةةزيةةز الةةقةةةدرات  .3

الةةمةةؤسةةةةةةسةةةةةةةةيةةةة 

بمسةةةتوى  لالرتقاء

ين عن  .أداء الدا رة موظف ل رضييييييييييا ا

رير المسييييييتخرجة من االتق

األنظمة ألنها دقيقة وتلبي 

 احتياجات العمل

3.87% 88.87% 85% 84.63% 82.22% 

نسةةةةةةةبةةةة كفةةةاءة 

وفاعلية األنظمة 

االلةةةكةةةتةةةرونةةةيةةةة 

الةةةعةةةامةةةلةةةة فةةةي 

 الدا رة

.تحسين بيئة 3

 العم  الدا لية

رضييييييا الموظفين عن  عدم

الزامية تغيير كلمة المرور 

 بشكل دوري
-0.2% 86.8% 87.0% 86.77% 84.91% 

نسةةةةةةةبةةةة كفةةةاءة 

إجةةةةراءات أمةةةةن 

وسةةةةةةةةةةةةةةةريةةةةةةةةةةة 

معلومةةةات في  ل ا

 الدا رة 
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 لالستراتيجيات السابقةية والفرعية نتائج قياس مؤشرات األهداف االستراتيجتحليل : 1ملحق                                                                    

 االنحرافبيان 
 االنحراف 2018

2018 
فعلي قياس 

2018 
 المستهدفة
2018 

 قياس فعلي
2017 

 قياس فعلي
األهداف  مؤشر قياس االداء 2016

 الفرعية
األهداف 

 االستراتيجية

 

رضةةةةةةةةةا عن مةةةدى العةةةدم 

شةةةةةةموليةةة التةةدريةةب لكةةافةةة 

المو فين سةةةةببا  ر يسةةةةا  في 

انخفاض نسةةبة الرضةةا العام 

 لدى المو فين

-12%  نسبة رضا المو فين  85.16% 86.0% 85.0% 77.0% 

 
 

تعزيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز  .3

القةةةةةةةةةةةةةةدرات 

المؤسسةةةةةةةةية 

 لالرتقةةةةةةةةةةةةةةاء

بمسةةةةةةةةةةةةتوى 

أداء 

 .لدا رةا

 

 
 4 4 4 4 صفر

عةةدد األفكةةار والمقترحةةات 

اإلبةةداعيةةة التي يتقةةدم بهةةا 

 مو فو الدا رة 

دعم ثقةةافةةة  .4

االبةةةةةةةةةةةدا  

 واالبةةتةةكةةةار

 في الدا رة 

عةةدد األفكةةار والمقترحةةات  %75.0 %75.0 %75.0 %75.0 صفر 

 التي يتم تنفي ها 
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 اجات المتعاملين والعاملينمصفوفة احتي :2ملحق                                                                                                                

 الموردين الشركاء متلقي الخدمة الموظفين

 المرررألظفين ب نسرررب المةب رررا  قرررة  أل يررراة

الةرشرررررريد للةررررررةرين ألا ررررررةاة مصررررررفألفا 

ازحرررررالل الرررررألظيفد ألالةرطيرررررا ألالمك فرررررأا 

ألمق طشرررا  مليرررا الةقيررريم مرررن طبرررل المرررةير 

 المب شر مم المألظفين بشف فيا.

  ال مررررل  لرررررى الةألاصرررررل مرررررم المرررررألظفين

ألم رفرررا احةي ورررر ةهم ألةلبيةهررر  ألةحفيرررروهم 

 من  ول الةحسين ألالةرألير.

  المرررةير المب شرررر للمرررألظفين بشررركل ةألويرررن

إيوررررر بد ألة ميرررررق ال الطرررررا بيرررررقهم ممررررر  

 يؤة  لرفم مسةألى انةاء.

  ارررررال  المررررألظفين الررررةالم  لررررى انمررررألر

 ألالقرارات ازةاريا الةد ةهمهم

  إط مرررا  قشررررا اوةم  يرررا مةقأل رررا ت صرررا

برفررررر ه المرررررألظفين ةمكرررررن الوميرررررم مرررررن 

 .المش ركا

  ألهررررررم ترررررررا ةةريبيررررررا مةألالمررررررا مررررررم

لرررررألظيفد ألةلبرررررد اجحةي وررررر ت المسررررر ر ا

أل قرررررررة ألرشررررررر ت ةأل أليرررررررا للمرررررررألظفين 

 إةارا الم رفا ألإةارا المش ريم.ب

 ين التةم ت ازةاريا المس قةاةحس.  

  ةررررألفير مألاطررررف سرررري رات للمررررراو ين

ب ررةة  كبررر مررن ال ررةة الحرر لد ألالةأكيررة 

 لررررررى  ررررررةم اسررررررةتةامه  مررررررن طبررررررل 

المررررألظفين ت صررررا فررررد ح لررررا اوةيرررر ة 

  ررررررةاة المررررررراو ين  ألطررررررت إ ررررررةاة 

 الةشكيالت م الً(. 

 مألظفررررأل طر  رررر ت المألاوقرررر ت  حفيرررروة

ةرررررررألفير الألرشررررررر ت ألال مرررررررل  لرررررررى 

هرررررم الةأل أليرررررا ألالبررررررامج الةةريبيرررررا ل

مهرررررر رات الةألاصررررررل ألةقررررررةيم حررررررألل 

سرررررةةاما القةررررر لج ج ترررررةم ت مةميررررروا

ازيو بيررررررا فررررررد إةارا ال الطررررررا مررررررم 

  مةلقد التةما.

  مةلقرررد ة رررألا اسرررةمراريا ال مرررل  لرررى

فررررررد الألرشرررررر ت للمشرررررر ركا التةمررررررا 

الةرررد ة قرررةه  الرررةالرا لةألهررريد آليررر ت 

ةورررر ه  بمسررررؤأللي ةهمةهم ةررررأل يألال مررررل 

التررررررةم ت المقةمررررررا للمسرررررر هما فررررررد 

 ألةرأليره .ةحسيقه  

 

  قررررة لقرررر ء ةألر  مررررم 

كهم االشررررررررك ء ألاشرررررررر

فررررررد ا رررررررةاة التررررررررا 

 .اجسةراةيويا للةالرا

  اجسررررةو با السررررري ا ألال مليررررا

جسةفسررررررررررر رات المرررررررررررألرةين 

لةمكيررررقهم مررررن اةترررر ذ القرررررار 

المق سرررررن ب لألطرررررت المق سررررررن 

مرررررن طبرررررل مةيريرررررا الشرررررؤألن 

اجةاريررررررا ألالم ليررررررا ألاللورررررر ن 

 الم قيا.
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 : مصفوفة الشركاء3ملحق                                                                                                                                            

 وسائل التواصل

  
الهدف 

 االستراتيجي

 وصف الشري 

الهدف من الشراكة /   درجة الشراكة

 طبيعة العالقة
 الرقم اسم الشري / الجهة

 اطار الشراكة القطاع

 استراتيجي رئيسي ثانوي محلي اقليمي دولي حكومي خام

 

 

 اجتماعات

 

 لجان 

 

 مذكرات رسمية

 

 البريد اإللكتروني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 رئاسة الوزراء تشريعية *     /     حكومي   1

 2 وزارة المالية /تعاونية /فنية تشريعية * *   /     حكومي   1,2

 تشريعية * *   /     حكومي   1
والتعاون  وزارة التخطيط
 الدولي

3 

 تشريعية *     /     حكومي   1
وزارة الصناعة والتجارة 

 والتموين
4 

 5 البن  المركزي االردني تعاونية /تشريعية  *     /     حكومي   1

 6 وحدة إدارة األداء المؤسسي فنية   *   /     حكومي   3 5

 فنية     * /     حكومي   5
االقتصاد الرقمي وزارة 

 والريادة
7 

 8 دائرة اللوازم العامة فنية     * /     حكومي   5

 9 دائرة االحصاءات العامة تعاونية     * /     حكومي   2

 10 ديوان المحاسبة تعاونية/فنية /ةتشريعي * *   /     حكومي   1,2

 11 ديوان الخدمة المدنية تشريعية / فنية *     /     حكومي   3 5

 12 مجلس االمة فنية /تشريعية *     /     حكومي   1,2

 13 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد فنية/تعاونية     * /     حكومي   5

 GFMIS 14 فنية/تعاونية   *   /     حكومي   5
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 وسائل التواصل

  
الهدف 

 االستراتيجي

 وصف الشري 

الهدف من الشراكة /   درجة الشراكة

 طبيعة العالقة
 الرقم اسم الشري / الجهة

 اطار الشراكة القطاع

 استراتيجي رئيسي ثانوي محلي اقليمي دولي حكومي خام

 

 اجتماعات

 

 لجان 

 

 مذكرات رسمية

 

 البريد اإللكتروني 

 15 اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تعاونية     * /     حكومي   2

 16 االوروبي االتحاد فنية /تعاونية    *      / حكومي   2 5

5 3 

 

 

 خام

 

 

  

/ 

 

 

      

* 

 

 

  

 فنية/تعاونية

 

 

شركة ديلويت المنفذة 

-اإلصالح الماليلمشروع 

الوكالة االمريكية للتنمية 

  USAIDالدولية 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 األهداف االستراتيجية
 اهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة.المس .1

 اإلفصاح والشفافية والمساءلة في اإلنفاق العام..تعزيز نهج اعداد الموازنة الموجهة بالنتائج وترسيخ مبادئ 2
 لموائمة بين الموارد البشرية واألدوار والمهام المؤسسية ضمن الموارد المالية المتاحة.ا.3
 . المساهمة في تعزيز تطبيق نهج الالمركزية المالية في المحافظات.4
 .رفع كفاءة األداء المؤسسي.5

تصنيف الشركاء رمعايي  

 التصنيف االسباب الموجبة العالقة االسباب الموجبة

هد ال الطا الةد قصت  ليه  ةشري  ت الةالرا لةقظيم ال الطا مم الشريك أل/  أل ةهمقت 
 قصأل  ةشري  ت الشريك لةقظيم ال الطا مم الةالرا مب شرا. 

 اسةراةيود الشرك ء فد الةترير ألرسم السي س ت ةشري يا

الررفين  الةالرا ألالشريك( من الم لألم ت  اسةف ةاال الطا الةد يةم من تالله   هد
 الص ةرا  ن الررفين لةحسين انةاء ألالتةم ت.

 رليسد الشريك فد الةمأليل  أل الةقفيذ ة  ألقيا

مقه  الةالرا فد ةحسين  ةالشرك ء، لةسةفيب ف هد ال الطا الةد ةرةبر به  الةالرا مم 
  ةاله  ألتةم ةه  المقةما. 

   قأل  شريك همن برق مج محةة بإر ر ومقد  اطل من تمب سقألات ( فقيا


