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 تؼش٠ف اٌّفشداد

 

 .وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف:  الوزارة

 : وزير األشغاؿ العامة واإلسكاف. الوزيػػر

 .وزارة األشغاؿ العامة واإلسكافأميف عاـ :  العاـ األميف

 ويقـو بدور  الوزارةمسمى وظيفي مدرج في جدوؿ تشكيالت  بقرار مف المرجع المختص ويحمؿ الوزارة : الشخص المعيف في  ؼالموظػ
 الوزارةميني محدد لصالح 

  ، ويوظؼ قدراتو ومعارفو ومياراتو ضمف أجرا"، ويتقاضى عميياوزارة: مجموعة المياـ واألعماؿ التي يؤدييا الموظؼ لصالح ال الوظيفػة
 معايير سموكية ومينية محددة.

 .لموزارةية : الخطة االستراتيج الخطػة

 : التصور األمثؿ لما تطمح أف تصمو الوزارة عمى المدى البعيد. الرؤيػا

 : تعريؼ بالوزارة وطبيعة عمميا وأىدافيا واآلليات المتبعة لتحقيؽ تمؾ االىداؼ. الرسالة

 را" في اتخاذ قراراتيـ.: مجموعة المبادئ التي تختارىا الوزارة وتمثؿ المحرؾ االساس لسموؾ الموظفيف وعامال مؤث القيػـ

 ستيدؼ تحقيقو ضمف اطار زمني محدد، ويجب اف يصاغ اليدؼ بطريقة يكوف فييا محددا، قابال لمقياس والتحقؽ،    : ىو امر ي   األىداؼ
 واف يكوف واقعيا".  
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 النشأة: 

 منذ تأسيس إمارة شرؽ 3291تأسست النواة األولي لوزارة اإلشغاؿ العامة واإلسكاف عاـ  -
 األردف وكانت تسمى آنذاؾ )النافعة( 

 3291تـ إلحاؽ دائرة النافعة بوزارة المواصالت واستمرت حتى العاـ  3212في العاـ  -
 ليصبح ليا كياف مستقؿ وسميت بوزارة األشغاؿ العامة.

 أنشأت دائرة العطاءات الحكومية وتـ ربطيا بوزير األشغاؿ العامة.  3299في عاـ  -
مؤسسة اإلسكاف بوزارة األشغاؿ العامة حيث أصبحت تعرؼ باسـ  تـ ربط 3299في عاـ  -

 وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف.
ألحقت دائرة التطوير الحضري بمؤسسة اإلسكاف لتشكالف مؤسسة اإلسكاف  3292في العاـ  -

 .والتطوير الحضري وتـ ربطيا مباشرة بوزير اإلشغاؿ العامة واإلسكاف كرئيس لمجمس اإلدارة
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        ا:ــــــــــــــــــــالرؤي

 طرق آمنة واقتصادية وقطاع إنشاءات متطور"" 
براز هويته "       دامته وا   "الريادة والتميز في البناء الحكومي وا 

 
 
 

     ة:ــــــــــــــــــالرسال
 

ربط المدن والقرى والتجمعات السكانية واالقتصادية والدول المجاورة بشبكة من الطرق 
ورفع مستوى السالمة المرورية من الجودة والمحافظة عمى ديمومتها  لمتميزة بمستوى عال  ا

، وتطوير قطاع اإلنشاءات باستخدام وتطبيق أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة عمى الطرق
 المواكبة لمتطورات العالمية.

ياة وسالمة الموظفين إيجاد أبنية حكومية رائدة ومساندة لألهداف الوطنية والتنموية تضمن ح
 والعمالء والزوار من خالل تبني وتنفيذ أفضل األساليب العالمية.
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    :ةــــيــســـؤســامل مــــالقي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التميز في العمل المؤسسي 
        

 روح الفريق الواحد 
 
 الشفافية والمساءلة 

 
 
 المبادرة واالبداع    

 المعرفة 
 
 التحديث المستمر 

 
 
 ةالعدالة والنزاه 
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 آ١ٌخ إػذاد اٌخطخ االستشات١ج١خ

 

جراءاتيا وفقا     انطالقا مف توجيات وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف في استدامة التطوير والتحسيف في خططيا وا 
لمنيج التشاركي مف كافة المستويات اإلدارية وعمى كافة الصعد . وبغرض تحقيؽ الميمة الوطنية الموكمة لموزارة 

( لقيادة عمميات الوزارة لمسنوات  9090-9037فاءة واقتدار ، تـ اعداد وتحديث ىذه الخطة االستراتيجية  ) بك
األربع القادمة ، وتأتي ىذه الخطة وأىدافيا في سياؽ األىداؼ الوطنية والرؤى والمبادرات الممكية السامية وتوجييات 

كما راعت الخطة   .رباعي لمبيئتيف الداخمية والخارجيةارتكز بناؤىا عمى تحميؿ و ،  9099الحكومة نحو أردف 
الترابط  ما بيف األىداؼ االستراتيجية ومياـ كؿ وحدة إدارية في الوزارة ومدى مساىمتيا في تحقيؽ تمؾ األىداؼ 

حالة األمر الذي تطمب دراسة الييكؿ التنظيمي لموزارة عمى ضوء الرؤيا والرسالة واألىداؼ االستراتيجية بما يحقؽ 
 االنسجاـ وتكامؿ األدوار ومنع التداخؿ.

 
 
 
 وتتميز الخطة بإيالء الشركاء أىمية كبيرة وتحديد مساىماتيـ في تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية لموزارة .   
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عبر تشكيؿ فريؽ عمؿ لمراجعة وتحديث الخطة  وتأسيسًا عمى ذلؾ قامت الوزارة  بإعداد خطتيا االستراتيجية  
(  ،وىذا الفريؽ محدد المسؤوليات والدور والمياـ ، إذ تناوؿ الفريؽ كافة 9093-9037لألعواـ )  يةاإلستراتيج

 المحاور والمعطيات ، وقسـ مراحؿ العمؿ إلى الخطوات التالية :
  :ِشاجؼخ اٌخطخ االستشات١ج١خ اٌسبثمخ .1

ا لمتأكد مف استمرارية ( بكافة بنودى 9032-9031والتي تتضمف عممية مراجعة لمخطة االستراتيجية  )
األولويات عمى الصعيد الوطني والمؤسسي في مجاالت قطاع اإلنشاءات بشكؿ عاـ، ونقاط الضعؼ والقوة 
فييا، ومدى مالئمة الرؤية والرسالة والقيـ الجوىرية لموزارة ، ومتغيرات البيئة الداخمية والخارجية التي تؤثر 

شر ، باإلضافة الى مراجعة تقرير جائزة الممؾ عبداهلل الثاني لتميز عمى عمميات الوزارة بشكؿ مباشر وغير مبا
  ةاألداء الحكومي والشفافية والذي تضمف الوقوؼ عمى نقاط الضعؼ والقوة وفرص التحسيف والتطوير الوارد

 في التقرير لمنيوض بأداء الوزارة بما يتماشى مع معايير الجائزة.
 
 

 خ ٚاٌخبسج١خ(:تح١ًٍ ث١ئخ ػًّ اٌٛصاسح ) اٌذاخ١ٍ .2

ودراسة تاريخ الوزارة ومياميا وىيكميا التنظيمي والقوانيف واألنظمة ذات العالقة اإلطالع تـ في ىذه المرحمة 
 . ((SWOT Analysisباإلضافة الى إجراء مسح وتحميؿ لبيئة عمؿ الوزارة  داخميا وخارجيا 
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والخارجية والتيديدات المتعمقة بالبيئة الداخمية  مف خالؿ تحديد نقاط الضعؼ و القوة والفرص : اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ

 لموزارة.

جراء ) اٌج١ئخ اٌخبسج١خ : ( لتحميؿ المتغيرات PESTL Analysisمف خالؿ تحديد الفرص والتيديدات وا 

 السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والقانونية التي تؤثر في عمؿ الوزارة.

 قيـ الجوىرية لموزارة و إقرارىا مف قبؿ لجنة التخطيط في الوزارة.رسالة والالرؤية و التحديد   .3
تحديد األىداؼ الوطنية التي تساىـ الوزارة في تحقيقيا واألىداؼ االستراتيجية لموزارة وضماف توافؽ األىداؼ  .4

 االستراتيجية مع األىداؼ الوطنية.
 .(SWOT Analysis)مبيئة الداخمية والخارجية الخروج بالخيارات االستراتيجية بناءًا عمى التحميؿ الرباعي ل .5
صياغة األىداؼ المؤسسية لموزارة بناءًا عمى الخيارات االستراتيجية ووضع مؤشرات قياس أداء لتمؾ األىداؼ  .6

 وتحديد المديريات/ الوحدات التي تساىـ بتحقيؽ تمؾ األىداؼ.
 خطٛاد اٌؼًّ إلػذاد اٌخطخ االستشات١ج١خ :        

مكوف مف قطاع الطرؽ واالبنية والموارد البشػرية  الخطة االستراتيجية لمراجعة وتحديثفريؽ الوزير معالي شكؿ  .3
 .و المالية و تكنولوجيا المعمومات باإلضافة الى ادارة التطوير المؤسسي
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 اجعة الخطة االستراتيجية السابقةمر  .2

 تيجية.( لمراجعة وتحديث ووضع الخطة االسترا Pfeifferتـ اعتماد  نموذج )  .1
 تحميؿ البيئة الداخمية والخارجية. .1
 صياغة الرؤية والرسالة والقيـ الجوىرية لموزارة. .9
 تحديد األىداؼ الوطنية التي تساىـ الوزارة في تحقيقيا. .2
 صياغة األىداؼ اإلستراتيجة )المؤسسية( لموزارة . .7
 وضع مؤشرات قياس أداء لتمؾ األىداؼ. .9
 ية .اطالع الشركاء عمى الخطة اإلستراتيج .2

 اعتماد الخطة اإلستراتيجية بكافة محاورىا مف قبؿ لجنة التخطيط في الوزارة. .30
 معالي الوزير ونشرىا.قبؿ مف إقرار الخطة اإلستراتيجية  .33
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 َ . 2010( ٌسٕخ  62ٔظبَ تٛو١ذ اٌجٛدح ٌٍّجبٟٔ سلُ )  .6
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 -:االىداؼ االستراتيجية 
 
 
 

 اداء يإسسٙ يزًٛض 

 كخ راد يشدٔد الزصبد٘ ٔرًُٕ٘.طشق يزكبيهخ ٔآيُخ فٙ خًٛغ أَحبء انًًه 

 . شجكخ طشق يصبَخ ٔيسزذايخ نزحمٛك انزطٕس ٔانساليخ انًشٔسٚخ 

 يجبَٙ حكٕيٛخ سائذح راد ْٕٚخ يزًٛضح 
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التي تساهم دارات والمديريات اال
 في تحقيق البرامج

 األهدافالبرامج التي تحقق  مؤشرات قياس االداء
 اإلستراتيجية

 
 الرقم البرنامج مؤشر قياس االداء امديرياتهاالدارات و 

 

 التطوير المؤسسي إدارة (3

 الداخميةوالتدقيؽ الرقابة  إدارة (9

 

زيػػػػػػػادة نسػػػػػػػبة المػػػػػػػوظفيف حممػػػػػػػة شػػػػػػػيادة  .3
 البكالوريوس او درجات اعمى 

نسػػػػػػبة تقميػػػػػػؿ المعػػػػػػدؿ السػػػػػػنوي لمتسػػػػػػرب  .9
 الوظيفي 

 نسبة تحسيف مستوى البرامج .1

 لمموظفيف التدريبيةعدد الدورات  .1

 المسؤولية المجتمعيةعدد برامج  .9

 
والخـــــــــــــــــــــــدمات  اإلدارة
 اندةـــــــــــــــــالمس

 
3- 

 

 إدارة الشؤوف التنفيذية لمطرؽ (3

 إدارة الشؤوف الفنية لمطرؽ (9
 

 الطرؽ الرئيسة المنشأة / كـ أطواؿزيادة  .3

 الطرؽ القروية المنشأة /كـ  أطواؿزيادة  .9

 الطرؽ الزراعية المنشأة /كـ أطواؿزيادة  .1

 

 -9 اء الطرقـــــــــــــــإنش
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 أقػػػػػػػػػاليـإدارات شػػػػػػػػػؤوف محافظػػػػػػػػػات  (3
 الشماؿ،الوسط والجنوب

 إدارة صيانة الطرؽ  (9

 إدارة الشؤوف الفنية لمطرؽ (1
 

 الطرؽ المصانة سنويا /كـ أطواؿزيادة  .3

تقميػػػػػؿ نسػػػػػبة الطػػػػػرؽ التػػػػػي ال تتفػػػػػؽ مػػػػػع  .9
 المعايير الفنية الجديدة المعتمدة

. زيػػػادة عػػػدد العطػػػاءات الخاصػػػة بالصػػػيانة 1
 روتينية وبالشراكة مع القطاع الخاصال

 ة الطرقـــــــــــــصيان
 
 

1- 

 ادارة الشؤوف التنفيذية لالبنية (3

 ادارة الشؤوف الفنية لالبنية (9
 

عدد المباني الحكومية المنجزة ضمف الفترة  .3
 المحددة لمعطاء

عػػػػػػدد المشػػػػػػاريع الممتزمػػػػػػة بالمخصصػػػػػػػات  .9
 المرصودة

عػػػدد المشػػػاريع المنفػػػذة ضػػػمف المواصػػػفات  .1
 الفنية المحددة بالعطاء

 

 -1 الحكومية  ـــــــــــةاألبني
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 اإلستشات١ج١خ األ٘ذافاٌس١بسبد حست أ٠ٌٛٚخ 

 

 اٌٙذف االٚي :

 -: ِؤسسٟ ِت١ّض أداء 

 .ثشكم دٔس٘ لٛبط َسجخ سضب انًٕظفٍٛ  -1

 .ثشكم دٔس٘ (انٕصاساد ٔانًإسسبد انحكٕيٛخ)لٛبط َسجخ سضب انششكبء  -2

 .ًشاخؼٍٛ ثشكم دٔس٘لٛبط  َسجخ سضب ان  -3

 .ثشكم دٔس٘ (لٛبط َسجخ سضب ) االسزشبسٍٚٛ ٔانًمبٔنٍٛ  -4

 انزحذٚث انًسزًش نهجشايح ٔاألَظًخ ٔانجُٛخ انزحزٛخ نإلرصبالد ٔركُٕنٕخٛب انًؼهٕيبد. -5

 سفغ كفبءح ٔرأْٛم انًٕظفٍٛ يٍ خالل خطخ انٕصاسح انزذسٚجٛخ انًؼزًذح. -6

 طٍُٛ.انزٙ رشد يٍ انًٕظفٍٛ ٔانًٕشكبٖٔ اانلزشاحبد ٔنالانًزبثؼخ انحثٛثخ  -7
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 : اٌثبٟٔاٌٙذف 

 -:  ٌٍّّىخ راد ِشدٚد إلتصبدٞ ٚتِّٕٕٛٞخ فٟ ج١ّغ أٔحبء اآٚ ِتىبٍِخطشق  

 رٕسٛغ َطبق انًًشاد انزًُٕٚخ راد يشدٔد رًُٕ٘ ٔاخزًبػٙ ٔالزصبد٘ ٔثٛئٙ. .1

انسٛبحٛخ ٔانصُبػٛخ( رأْٛم طشق سثظ انًحبفظبد ٔانًشاكض انحذٔدٚخ ٔانًُبطك انزًُٕٚخ ) ئػبدح .2

 .انًزطٕسح  ثشجكخ يٍ انطشق

 خذيخ انمشٖ ٔانزدًؼبد انسكبَٛخ ثشجكخ طشق رؼضص انٕصٕل ئنٗ انخذيبد. .3

 .سثظ يٕالغ اإلَزبج انضساػٙ ثبنطشق انشئٛسٛخ ٔانفشػٛخ ػجش طشق صساػٛخ ثًسزٕٖ خٛذ .4

 

 : اٌثبٌجاٌٙذف 

 -: ٚاٌسالِخ اٌؼبِخ تحم١ك اٌتطٛسِصبٔخ ِٚستذاِخ ٌشجىخ طشق  

  .انطشق ثبنًًهكخشجكخ  ٔئدايخرأْٛم ٔصٛبَخ  .1

 .انشئٛسٛخ  طشقنه انشٔرُٛٛخ صٛبَخانثزُفٛز يشبسٚغ انخبص ٔرشدٛغ انششاكخ ثٍٛ انمطبػٍٛ انؼبو  .2
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 .ٔيؼبندخ انُمبط انسٕداء  ٕفٛش حهٕل يشٔسٚخ ػجش رمبطؼبد راد يسزٕٖ ساليخ يشٔسٚخر .3

 .ألَظًخ نضًبٌ ساليخ انطشقضجظ انحًٕالد انًحٕسٚخ حست ا .4

 .رُفٛز ػُبصش انساليخ انًشٔسٚخ ػهٗ انطشق .5

 ضجظ ٔرُظٛى انخذيبد اإلػالَٛخ ػهٗ انطشق انشئٛسٛخ ٔانسٛبحٛخ ٔانصُبػٛخ . .6

 

 :اٌشاثغاٌٙذف 

 -: ِجبٟٔ حى١ِٛخ سائذح راد ٠ٛ٘خ ِت١ّضح 

 .ٚخصٚبدح اػذاد انًجبَٙ انحكٕيٛخ انزٙ رحمك انًؼبٚٛش انخذيٛخ ٔااللزصبد  -1

 ذ يٍ أخهٓبئشح نهطبلخ رإد٘ انغبٚبد انزٙ أَشرٕفٛش يجبَٙ حكٕيٛخ خذٚذح صذٚمخ نهجٛئخ ٔيٕف  -2

 .ٔرحمك يزطهجبد رٔ٘ اإلحزٛبخبد انخبصخ ثفبػهٛخ

 .رطٕٚش ٔرحذٚث كٕداد انجُبء انٕطُٙ  -3

 .صٚبدح أػذاد انًشاكض انحذٔدٚخ ٔانًؼبثش نزمذٚى انخذيبد ضًٍ انًؼبٚٛش انذٔنٛخ  -4

 .ثادايخ صٛبَزٓب انخذيبد انًمذيخ فٙ انًشاكض انحذٔدٚخ سفغ يسزٕٖ  -5
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 اال٘ذاف اٌٛط١ٕخ ٚاٌمطبػ١خ ٚاالستشات١ج١خ ٌٛصاسح االشغبي اٌؼبِخ ٚاالسىبْ

 االْذاف االسزشارٛدٛخ انٓذف انمطبػٙ انٓذف انٕطُٙ

 

رحسٍٛ انجُٛخ انزحزٛخ ٔيشدٔدْب 

)أٌ ٚكٌٕ نألسدٌ يشافك ٔثُٗ 

 ػبل(. رحزٛخ راد كفبءح ٔيشدٔد

 

 

 سفغ يسزٕٖ انجُٛخ انزحزٛخ

 اداء يإسسٙ يزًٛض 

  آيُخ فٙ خًٛغ أَحبء انًًهكخ ٔ يزكبيهخطشق

 راد يشدٔد ئلزصبد٘ ٔرًُٕ٘.

  زحمٛك انزطٕسن يصبَخ ٔيسزذايخشجكخ طشق 

 ٔانساليخ انًشٔسٚخ .

 يجبَٙ حكٕيٛخ سائذح راد ْٕٚخ يزًٛضح 
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فٟ تحم١ك اال٘ذاف االستشات١ج١خ ٌٍٛصاسحاٌز٠ٓ ٠سبّْ٘ٛ  ١ٓلبئّخ اٌششوبء االستشات١ج١  

 األ١ّ٘خ اٌشش٠ه اٌشلُ

حجُ 

 طج١ؼخ اٌؼاللخ اٌتؼبًِ

اٌٙذف 

 اإلستشات١جٟ

 

 طج١ؼخ اٌؼاللخ ثبٌٙذف اإلستشات١جٟ

 ِجبدسح ٚت٠ًّٛ ِٚتبثؼخ  4 تشبسو١ٗ 1 5 اٌذ٠ٛاْ اٌٍّىٟ اٌؼبِش 1

 ) ِشبس٠غ اٌّجبدساد اٌٍّى١خ (

 / تشش٠ؼ١خ 1 5 ِجٍس إٌٛاة 2

 سلبث١خ تشبسو١ٗ /

 وً األ٘ذاف 

(1+2+3+4) 

تشش٠غ وبفخ األٔظّخ ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌّتؼٍمخ ثؼًّ اٌٛصاسح ثّب فٟ رٌه 

 لبْٔٛ اٌّٛاصٔخ ِٚشالجخ ػًّ اٌٛصاسح

 وً األ٘ذاف  تىب١ٍِخ 1 5 سئبسخ اٌٛصساء 3

(1+2+3+4) 

إػذاد ِشبس٠غ اٌمٛا١ٔٓ ٚاألٔظّخ ٚاٌتؼ١ٍّبد ِٚتبثؼخ س١ش ػًّ 

 ىً ػبَاٌٛصاسح ثش

 إصاٌخ اٌؼٛائك ) األشجبس اٌحشج١خ ( 3+2 ٗتؼب١ٔٚخ/تٕس١م١ 2 3 ٚصاسح اٌضساػخ 4

 وً األ٘ذاف  تشبسو١ٗ 1 5 ٚصاسح اٌّب١ٌخ 5

(1+2+3+4) 

سصذ اٌّخصصبد اٌالصِخ ٌّشبس٠غ اٌٛصاسح ٚتغط١تٙب ثبٌسمٛف 

 اٌّب١ٌخ

ٚصاسح االتصبالد ٚتىٌٕٛٛج١ب  6

 اٌّؼٍِٛبد

 بد اإلٌىتش١ٔٚخ اٌخبصخ ثبٌجٙبص اٌحىِٟٛاٌتطج١م 1 تشبسو١ٗ 2 2
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 اٌّشبس٠غ اٌٌّّٛخ ِٓ اٌجٙبد اٌؼشث١خ ٚاٌذ١ٌٚخ ِٚتبثؼخ اٌتٕف١ز (4+3+2) تشبسو١ٗ 1 5 ٚصاسح اٌتخط١ط ٚاٌتؼبْٚ اٌذٌٟٚ 2

 تٛص١ً اٌخذِبد ٚإصاٌخ اٌؼٛائك (4+3+2) تٕس١م١خ 1 4 ٚصاسح ا١ٌّبٖ ٚاٌشٞ 9

 ِتبثؼخ تطج١ك اٌتشش٠ؼبد اٌج١ئ١خ ػٍٝ ِشبس٠غ اٌٛصاسح (4+3+2) تٕس١م١خ 2 3 ٚصاسح اٌج١ئخ 8

 اٌسالِخ ػٍٝ اٌطشق ٚاٌحّٛالد اٌّحٛس٠خ (3+2) تؼب١ٔٚختٕس١م١خ/ 1 5 األِٓ اٌؼبَ  10

 اٌطشق إٌبفزح 2 تٕس١م١خ 1 5 ٚصاسح اٌشؤْٚ اٌجٍذ٠خ ٚاٌمش٠ٚخ 11

 اٌسىه اٌحذ٠ذ٠خِشاوض اإلٔطالق ٚاٌٛصٛي ٚتمبطؼبد  2 تٕس١م١خ 1 5 ٚصاسح إٌمً 12

 تط٠ٛش اٌخذِبد اٌّمذِخ ِٓ اٌٛصاسح 1 تؼب١ٔٚختٕس١م١خ/ 2 4 ٚصاسح تط٠ٛش اٌمطبع اٌؼبَ 13

اٌّخططبد اٌتٕظ١ّ١خ ِٚخططبد األساضٟ ٚاإلستّالن ٚاٌّٛافمخ  (4+3+2) تشش٠ؼ١خ 1 5 دائشح األساضٟ ٚاٌّسبحخ 14

 ػٍٝ اٌطشق ٚاألث١ٕخ

 إجشاءاد تشخ١ص اٌّجبٟٔ ٚاٌطشق إٌبفزح ٚاٌمش٠ٚخ (4+3+2) تؼب١ٔٚختٕس١م١خ/ 1 5 اٌّجبٌس اٌجٍذ٠خ ٚأِبٔخ ػّبْ 15

اٌفحٛصبد اٌّخجش٠خ ٚفحٛصبد ضجط اٌجٛدح ٚاٌتطج١مبد  (4+3+2+1) تؼب١ٔٚختشبسو١خ/ 1 4 اٌجّؼ١خ اٌؼ١ٍّخ اٌٍّى١خ 16

 اإلٌىتش١ٔٚخ

 د٠ٛاْ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ 12

(USAID,EU) 

 ذِخ اٌّذ١ٔخٔظبَ اٌخ 1 تشبسو١ٗتشش٠ؼ١خ/ 1 4

ٌجبْ ِشتشوخ ) تص١ٕف ، اٌتشخ١ص ، ٚأٞ ػًّ ِتؼٍك ثؼًّ  (4+3+2)تٕس١م١ٗ /تؼب١ٔٚخ  1 5 ٔمبثخ اٌّمب١ٌٚٓ 19
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 اٌٛصاسح ( ٗتشبسو١/ 

/ تٕس١م١ٗ تؼب١ٔٚخ  1 5 ٔمبثخ إٌّٙذس١ٓ 18

 ٗتشبسو١/ 

 ٌجبْ ِشتشوخ ) تذس٠ت إٌّٙذس١ٓ ٚاٌّصبدلخ ػٍٝ اٌّخططبد ( (2+3+4)

 وً األ٘ذاف  سلبث١خ 1 5 اٌّحبسجخ د٠ٛاْ 20

(1+2+3+4) 

 اٌشلبثخ ػٍٝ أداء اٌٛصاسح ٚتٕف١ز ِٙبِٙب

 اٌّصبدلخ ػٍٝ ِخططبد األث١ٕخ ٚاٌسالِخ ػٍٝ اٌطشق (4+3+2) تؼب١ٔٚخ 1 4 اٌذفبع اٌّذٟٔ 21

 اٌخشائط ٚاٌصٛس اٌج٠ٛخ ٚتحذ٠ذ اٌّٛالغ (4+3+2) تؼب١ٔٚخ   اٌّشوض اٌجغشافٟ 22

 اٌشلبثخ ػٍٝ أداء اٌٛصاسح (4+3+2+1) سلبث١خ 1 4 ٘خ ِٚىبفحخ اٌفسبد١٘ئخ إٌضا 23
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 داف االستراتيجية للوزارة / ومؤشرات قياس األداءاأله

 

 

 

 األهداف االستراتيجية للوزارة / ومؤشرات قياس األداء
  

 

 مؤشر قياس األداء الهدف االستراتيجي
سنة 

 األساس
 القيمة

القيمة 
 الفعلية

القيمة 
 المستهدفة

تقييم ذاتي 
 أولي

 القيمة المستهدفة       
 

2616 2612 2612 2612 2612 2626  

 تؼض٠ض األداء اٌّؤسسٟ .1
  %22 %22 %26 %22 %25 %22 %55 2008 ٔسجخ سضب اٌّٛاطٓ ػٓ اٌج١ٕخ اٌتحت١خ ٌٍطشق .1

  %23 %22 %26 %26 %22 %25 %25 2010 ٔسجخ سضب ششوبء اٌٛصاسح .2

إداِخ شجىخ اٌطشق  .2

اٌشئ١س١خ ٚاٌفشػ١خ اٌمش٠ٚخ فٟ 

خ راد ِشدٚد ج١ّغ أٔحبء اٌٍّّى

 التصبدٞ ٚتّٕٛٞ

 %1 %1 %1 %1.5 %1.3 %2 %2.5 2009 ٔسجخ تم١ًٍ ػذد اٌحٛادث إٌبتجخ ػٓ ػ١ٛة اٌطشق .1

 

إٔشبء شجىخ طشق ِتىبٍِخ  .3

ٚإِٓخ ِٓ شأٔٙب اٌّسبّ٘خ فٟ 

 تحم١ك اٌتطٛس

1. 
ص٠بدح أطٛاي اٌطشق إٌّجضح ثبالػتّبد ػٍٝ 

 ِؼب١٠ش ف١ٕخ ِؼتّذح
2666 2624 2126 2466 2423 2426 2516 2536 

 

2. 
ص٠بدح إٔشبء اٌطشق ٚاٌتمبطؼبد فٟ ج١ّغ 

 أجبء اٌٍّّىخ ٌىً ِحبفظخ
2613 2 4 2 2 2 16 12 

 

تٛف١ش ِجبٟٔ حى١ِٛخ  .4

 سائذح راد ٠ٛ٘خ ِت١ّضح
1. 

    نسبة المباني الحكومية المملوكة إلى المباني 
 الكلية المستخدمة

2613 66% 65% 62% 66% 26% 22% 23% 
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 مرجعيات اإلعداد لخطة وزارة األشغال العامة واإلسكان 

 ."ا األردنــــنـــمـــك " :   ةـــــــــــقـــيــوث -1

 ة.ـــــــــيـــنــــوطــــدة الـــــنـــــاألج -2

 .كوماتــــامي لمحـــــــميف الســـــب التكــــــتـــك -3

 2225االردن  ةـــــــــــقـــيــوث -4
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 األ٘ذاف اٌٛط١ٕخ وّب جبءد فٟ األجٕذح اٌٛط١ٕخ

 رطٕٚش اإللزصبد األسدَٙ نٛكٌٕ يضدْشاً.  - 1

 .  ثبسزًشاس ئػذاد األسدٍَٛٛ نهزؼهى انذائى ٔحفضْى ػهٗ انؼًم فٙ يٍٓ رشرفغ لًٛزٓب انًضبفخ  - 2 

 .ؼبة انزذفك انسُٕ٘ انًزُبيٙ نألٚذ٘ انؼبيهخ األسدَٛخرًكٍٛ اإللزصبد انٕطُٙ يٍ ئسزٛ  - 3 

 رؼضٚض اإلداسح انحكٕيٛخ نزكٌٕ يسزمشح يبنٛبً ٔشفبفخ ٔخبضؼخ نهًسبءنخ.  - 4 

 رؼضٚض لذسح األسدٍَٛٛ ػهٗ يحبسجخ حكٕيبرٓى ٔيسإٔنٛٓى.  - 5 

 ٛخ أخٛبل انًسزمجم.انًحبفظخ ػهٗ األسدٌ ٔاإلسرمبء ثّ كًكبٌ آيٍ ٔيُبست نهؼٛش ٔانؼًم ٔرشث  - 6 

 أٌ ٚزًزغ األسدٌَٕٛ ثًسزٕٖ صحٙ الئك ػهٗ يخزهف األصؼذح.  - 7 

 رؼضٚض اػزًبد األسدٍَٛٛ ػهٗ أَفسٓى ٔيسبػذح غٛش انمبدسٍٚ يُٓى ػهٗ رهجٛخ احزٛبخبرٓى األسبسٛخ.  - 8 

 .(ظبو انمضبئٙ ٔػذانزّرؼضٚض اسزمالنٛخ انُحفع كبفخ انحمٕق ٔانحشٚبد انزٙ يُحٓب انذسزٕس نهًٕاطٍُٛ )  - 9 

 سفغ كفبءح ٔفبػهٛخ أداء يإسسبد انمطبع انؼبو )ْٛكهخ انمطبع انؼبو نٛكٌٕ أكثش ئَزبخٛخ ٔفبػهٛخ(.  -10

 رحسٍٛ انجُٛخ انزحزٛخ ٔيشدٔدْب )أٌ ٚكٌٕ نألسدٌ يشافك ٔثُٗ رحزٛخ راد كفبءح ٔيشدٔد ػبل(.  -11

 صبدٚخ ٔانثمبفٛخ )ركبفإ انفشص(.رؼضٚض انًشبسكخ فٙ األَشطخ انسٛبسٛخ ٔاإللز  -12

انحفبظ ػهٗ انجٛئخ  -13  

 

 



28 

 

 وهي: 2225األهداف الوطنية الثمانية وكما وردت في وثيقة األردن 
  

 رحمٛك يؼذالد  ًَٕ يسزذاو نضًبٌ يسزٕٖ يؼٛشخ خٛذ ندًٛغ انًٕاطٍُٛ. .1

 ثًبساد انًحهٛخ.خهك ثٛئخ اسزثًبسٚخ خبرثخ لبدسح ػهٗ خزة سؤٔط األيٕال األخُجٛخ ٔرشدٛغ االسز .2

 انحفبظ ػهٗ االسزمشاس انًبنٙ ٔانُمذ٘ ٔضجظ ػدش انًٕاصَخ ٔثُبء َظبو يبنٙ كفإ ٔلهٛم انًخبطش. .3

 خفض يسزٕٚبد انفمش ٔانجطبنخ ٔثُبء َظبو حًبٚخ اخزًبػٛخ فؼبل. .4

 رحسٍٛ يسزٕٖ انخذيبد انًمذيخ نهًٕاطٍُٛ ٔانؼذانخ فٙ رٕصٚؼٓب . .5

 كبس رٔ ئَزبخٛخ يشرفؼخ.ثُبء خٛم لبدس ػهٗ اإلثذاع ٔاالثز .6

 رحمٛك انزٕاصٌ انزًُٕ٘ ثٍٛ انًحبفظبد فٙ ضٕء رطجٛك َٓح اناليشكض٘. .7

 سفغ كفبءح انُظبو انمضبئٙ ٔرؼضٚض اسزمالنٛزّ َٔضاْزّ. .8

.
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 خـــــــذح اٌٛط١ٕــــــبٚس األجٕـــِح

 

 يحٕس انزًُٛخ انسٛبسٛخ ٔانًشبسكخ. -1

 يحٕس انزششٚغ ٔانؼذل. -2

 يحٕس رؼًٛك اإلسزثًبس. -3

 يحٕس انخذيبد انًبنٛخ ٔاإلصالذ انًبنٙ انحكٕيٙ. -4

 يحٕس دػى انزشغٛم ٔانزذسٚت انًُٓٙ. -5

 يحٕس انشفبِ اإلخزًبػٙ. -6

 يحٕس انزؼهٛى ٔانزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحث انؼهًٙ ٔاإلثذاع. -7

 ِحٛس سفغ ِستٜٛ اٌج١ٕخ اٌتحت١خ. -9
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 -:المحاور واألهداف ذات اإلرتباط المباشر بإستراتيجية الوزارة
 

أن يكون لألردن مرافق تحسين البنية التحتية ومردودها ) –الوطني  الهدف
 وبنى تحتية ذات كفاءة ومردود عال(.

 

  ( وابنية طرق )  محور رفع مستوى البنية التحتية -المحور الثامن . 
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 اٌخطـخ اإلستشات١ج١ـخ

 نطـاق الخطـة:
والتػػي ) 9093-9037( لمفتػػرة ؿ العامػػة واإلسػػكافوزارة األشػػغالػػتتضػػمف ىػػذه الوثيقػػة الخطػػة االسػػتراتيجية 

 مف رؤيا ورسالة وقيـ، وأىداؼ استراتيجية، وبرامج عمؿ ومشاريع. لموزارةتوضح التوجيات االستراتيجية 
 

 المسؤوليـة:
وزارة األشػػػغاؿ العامػػػة فػػػي  لجنػػػة التخطػػػيطتنفيػػػذىا و   ومتابعػػػة تقيميػػػايتحمػػػؿ مسػػػؤولية إدامػػػة ىػػػذه الخطػػػة 

 . واإلسكاف
تػػدقيؽ عمػػى عمميػػة تنفيػػذ بػػرامج الخطػػة، وتقيػػيـ مػػدى نجػػاح ىػػذه البػػرامج والمشػػاريع وتقػػديـ تقػػارير ال .3

العاـ والذي بػدوره  األميفالمتابعة والتقييـ، إضافة إلى التوصيات الالزمة لتصويب عممية التنفيذ إلى 
 يرفعيا إلى الوزير.

مػػف أجػػؿ مراجعتيػػا سػػنويًا لمتأكػػد مػػف أنيػػا العػػاـ والمعنيػػيف بالخطػػة االسػػتراتيجية  األمػػيفالتنسػػيؽ مػػع  .9
ما جاء في رؤيتيا ورسالتيا وقيميا وأىدافيا، وكذلؾ لمتأكد مف أف المشاريع تنفػذ  الوزارةفعالة وتحقؽ 
 والميزانية والجودة وتمبي طموحات المعنييف بالخطة. المحدد ليا ضمف الوقت
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 برنامـج اإلدامـة:
 

 .بذلؾ ريراتقيـ الخطة مف تاريخ البدء بتنفيذىا ويتـ اعداد تقيتـ متابعة و المتابعة والتقييـ: 
 

 المعنػيف والشػركاءالمراجعػة: مراجعة الخطة االستراتيجية مف تاريخ البدء بتنفيذىا، بحضور ومشاركة كافػة 
الخػػػػارجييف وينػػػػتج عػػػػف عمميػػػػة المراجعػػػػة إبقػػػػاء المكونػػػػات أو تعػػػػديميا أو اإلضػػػػافة عمييػػػػا أو 

 إلغائيا.
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  للوزارة التنظيمي الهيكل

 ( مهندس522: ) عدد المهندسين  -    ( موظف2626عدد موظفي الوزارة :  ) -                          
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 SWOT Analysisالتحميل الرباعي 

  
عمى  االستراتيجيأحد األدوات الضرورية في عممية التخطيط SWOT Analysis يعتبر التحميؿ الرباعي 

 وذلؾ بيدؼ الكشؼ عف مواطف القوة والضعؼ، والفرص والتيديدات.، المستوى التشغيمي
عناصر القوة لتعزيزىا فػي سػبيؿ أداء أمثػؿ، ومػواطف الضػعؼ لتشخيصػيا ووضػع الحمػوؿ المناسػبة لمحػد  

منيػػػػا، والنظػػػػر إلييػػػػا باعتبارىػػػػا فرصػػػػًا لمتحسػػػػيف والتطػػػػوير، إضػػػػافة إلػػػػى الفػػػػرص والتيديػػػػدات فػػػػي البيئػػػػة 
، والتيديدات لمحػد منيػا، والتقميػؿ مػف آثارىػا السػمبية الوزارةتناصيا وتوظيفيا لمصمحةالخارجية، الفرص الق

 عمى األداء. 
 
 
 

 جاءت النتائج كما يمي: وزارة االشغاؿ العامة واالسكافوبتطبيؽ ىذا التحميؿ عمى 
 
 



35 

 

  تحميل البيئة الخارجية والبيئة الداخمية

 نقاط القوة  نقاط الضعؼ 
 العميا بالتطوير والتحسيف المستمر. دعـ والتزاـ اإلدارة 
 .وجود كفاءات وخبرات متنوعة في الوزارة 
 .)توفر قاعدة بيانات شاممة )طرؽ و أبنية 
  امتالؾ الوزارة مختبرات لضبط الجودة لمقياـ بالفحوصات

 المطموبة.
  نشاء الطرؽ  توفر معدات إنشائية مف كافة األنواع لصيانة وا 
 لمعدات واليات الوزارة.وجود مشاغؿ متخصصة لصيانة ا 
 .توفر وحدات إدارية في جميع المحافظات ومعظـ األلوية 
  الوزارة ىي الجيو المسؤولة عف إصدار كودات البناء

 الوطني.
  وضوح  التشريعات واالنظمة والتعميمات الناظمة ألعماؿ

 الوزارة 
  تمتمؾ الوزارة المصادر والموارد المطموبة لتطوير دراسات

 ومنياج عممي حديث. دقيقة بأسموب

  عدـ كفاية المخصصات المالية الالزمة لتحديث وصيانة
 اآلليات والمركبات التابعة لألشغاؿ.

 خصصات المالية الالزمة لمشاريع الوزارة وخاصة عدـ كفاية الم
 مشاريع الصيانة.

  عدـ كفاية المخصصات المالية الخاصة بالبرامج التدريبية
 لمموظفيف.

  ارتباط مخصصات بعض المشاريع مع الوزارات والدوائر
 الحكومية االخرى.

  نقص في الكوادر الفنية وااْلدارية المؤىمة وسوء توزيع في
 تبر ، حاسب كميات ، أميف مستودع(.بعضيا )فني مخ

 .نقص حاد في عماؿ ورش الصيانة 
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 . امتالؾ الوزارة لمعديد مف المركبات واالليات الثقيمة 
 وجود ىيكؿ تنظيمي حديث ومرف يمبي غايات الوزارة 
  اإلدارة العميا تدعـ تطوير ميارات العامميف وتدريبيـ

 ومشاركتيـ بالمؤتمرات والندوات 
  سياسة األبواب المفتوحة بنىتتاإلدارة العميا 
 رئ تعمؿ عمى مدار الساعةوجود غرؼ طوا 
 القدرة عمى استقطاب المنح والتمويؿ الخارجي 
  حديثة الكترونية استخداـ تقنيات وأنظمة 
  مع مؤسسات اقميمية وجود عدد مف اتفاقيات التعاوف

 ومحمية
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 التهديدات الفرص
 الوزارة مشاريعل المحميةو  اإلقميميةو  لدوليةا لمانحةا لجياتا دعـ. 
 في التميز ثقافة وتجذير والتغيير اإلصالح نحو الجاد الحكومي التوجو 

 .األداء
 فعاؿ اداري نظاـ وتطبيؽ زةمتمي خدمات تقديـ)التقني التطور 
 الطيبة والعالقات لممممكة الحكيمة والقيادة السياسي واالستقرار األمف 

  والعالـ المنطقة في لألردف
 والشفافية الحكومي األداء لتميز الثاني عبداهلل الممؾ جائزة 
 الخاص القطاع مع الشراكة ببرامج الحكومة توجو 

  االزمات السياسية في المنطقة
 ات القسريةواليجر 

  عدـ ارتفاع اسعار المواد االولية و
استقرار األسعار بسبب ارتفاع 

  اسعار الطاقة
 الموازنة( ًالمالية ًالموارد قمة(. 
 تسرب الكفاءات المتخصصة 
 والصيانة االنشاء كمفة ارتفاع.  
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 المتابعة والتقييم
 

يجية وخطػط العمػؿ السػنوية المنبثقػة عنيػا ، حيػث سػيقـو ستقـو لجنة التخطػيط بػالوزارة بمتابعػة وتنفيػذ الخطػة االسػترات
وحػدة التقيػيـ والتميػز  وعمػى ضػباط االتصػاؿ مسػؤلية تقػديـ كؿ مػدير ادارة بتعػيف موظػؼ لمعمػؿ كضػابط اتصػاؿ مػع 

 تقارير شيرية عف مجريات العمؿ لممديريات .
 -ستغطي عممية التقبببـ ثالث مستويات :

 .توجو العاـ لموزارةالمستوى االستراتيجي لتقييـ ال -3

 .المستوى التشغيمي لتقيييـ انشطة وخطط العمؿ عمى المدى القصير -9

 .المستوى المالي لضماف اف االنفاؽ المالي موجو لخدمة خطط ومشاريع الوزارة وحسب االلولويات -1

نحرافػات عػف القػيـ تقـو لجنة التخطيط بمتابعة تقارير سير الخطة وبياف مدى تحقيؽ اىدافيا  واجراء التصػويب اليػة ا
 المستيدفة وما يمزميا مف تعديالات عمى البرامج واالنشطة والمشاريع وحسب االولويات.
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 رة المخاطر ااد
 

لخطػػػط وا 9093-9037لػػػوزارة االشػػػغاؿ العامػػػة واالسػػػكاف  االسػػػتراتيجيةإلدارة المخػػػاطر لمخطػػػة جية يتػػػـ بنػػػاء اسػػػترات
حصػر أىػـ المخػاطر والتيديػدات التػي مػف ئة الداخمية والخارجية لموزارة ، تػـ فييػا التنفيذية ليا اعتمادا عمى تحميؿ البي

الممكف أف توجييا الوزارة وتحديػد درجػة خطورتيػا اعتمػادا عمػى احتماليػة حػدوثيا وشػدة أثرىػا والتػي سػتؤثر سػمبا عمػى 
التػي يتوجػو اتباعيػا لمواجيػة  تحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية ضمف محاور الخطة األربعة . وتـ تحديد سياسات وبػرامج

  ىذه المخاطر والتخفيؼ مف آثارىا.


