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مفهوم التخطيط االستراتيجي

االردنفيالتنمويالتخطيطمراحل

.الحاليالوضعتقييم▪

.التحدياتابرزتحديد▪

.االمدوالقصيرةالبعيدةاألهدافتحديد▪

.للمستهدفالحاليالوضعمنلالنتقالاإلجراءاتتحديد▪

.المقترحةاإلجراءاتلتنفيذالمتاحةاإلمكاناتاستغاللكيفيةتبينعملخطةوضع▪

.والتقييمالمتابعةأداءقياسمؤشراتوضع▪

.االثر▪
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أهداف التخطيط التنموي في األردن 

.المحافظة على االستقرار المالي والنقدي وزيادة االعتماد على الذات•

.تطوير الموارد البشرية وزيادة إنتاجيتها •

ة الطبقة تعزيز التنمية المحلية بما يحقق درجة عالية من التوازن التنموي بين المحافظات وحماي•

.الوسطى ومحاربة الفقر والبطالة

.تحسين بيئة االعمال وجعلها جاذبة لالستثمارات المحلية واالجنبية•

.الداعمة للتنمية وبمواصفات عالميةالتحتية رفع مستوى البنية •

.رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة•



4

2025وثيقة االردن 



2025االهداف االستراتيجية لوثيقة االردن 

اردن 
مزدهر 
ومنيع

حكومة ذات 
كفاءة وفعالية

مواطنون منتمون 
ومشاركون

مجتمع آمن 
ومستقر

قطاع خاص 
ديناميكي ومنافس 

عالميا  



المجتمع 

األعمال  الحكومة 

المواطن 

محاور الرؤية

.الوطنيةألهدافنامحاور4▪

..تنمويةأولوية20▪

.مبادرة400منأكثر▪



وثيقة األردن 

2025 

EDPالبرنامج التنموي التنفيذي

نيةسياسات الفرصة السكا

خطة تحفيز النمو 

االقتصادي االردني

شريةاالستراتيجية الوطنية للموارد الب

الموازنة العامة والتمويل الخارجي

ابعاد التنمية المستدامة

التكييف واالدماج
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خطة تنمية المحافظات

ةخطة تنمية البادي

يةاالستراتيجيات القطاع

تصور لشمولية وتكاملية التخطيط للتنمية 

خطة االستجابه لالزمة 

المنعة-اللجوء السوري 

نظام الرصد الوطني

المخرجات

المشاريع
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2020-2019أولويات عمل الحكومة 



قطاع تنموي26يحتوي على •

جهة تنفيذية من وزارات ومؤسسات حكومية ومؤسسات تنموية123•

مؤشر لالقتصاد الكلي35•

مؤشر قياس أداء على مستوى القطاعات واألهداف الوطنية 600حوالي •

برنامج ومشروع قيد التنفيذ وجديد2000حوالي •

مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص قيد التنفيذ والجديدة•

مبادرة  أو سياسة مع تحقيق ( 284)هدف مرحلي و ( 153)هدف قطاعي و ( 46) )•

الترابط بينهم

مشاريع شراكة مع القطاع الخاص في قطاعات الطاقة والنقل والمياه واالتصاالت •

...والسياحة

باألرقام....مالمح البرنامج التنموي التنفيذي 

8



9

2020-2019اولويات عمل الحكومة للعامين 



تنمية الحياة السياسية وصون 
الحريات العامة

دولة القانون دولة االنتاج

2020-2019اولويات عمل الحكومة للعامين 

دولة النزاهة

ية مكافحة الفساد وتعزيز الشفاف

والنزاهة

تعزيز نهج الالمركزية 

ة الثقافة الوطنية وتنمية المواطن
الفاعلة

يز تمكين السلطة القضائية وتعز

دورها

تعزيز سلطة إنفاذ القانون

النمو من خالل ريادة األعمال 
والتجارة

النمو من خالل االستثمار والنهوض

بقطاعات اقتصادية يتميز بها 

األردن

توفير ألف فرصة عمل إضافية

30منتجة والئقة لألردنيين 

رفع كفاءة القطاع العام والقضاء

على الترهل اإلداري 

برنامج خدمة الوطن

ضمان االستقرار االقتصادي 

والمالي

توسيع نطاق الحماية االجتماعية

تطوير مخرجات التعليم العام 

ةتحسين مستوى الرعاية الصحي

البيئة وسالمة المواطن

تطوير منظومة النقل العام 

السكن الميسر 

2020-2019اولويات عمل الحكومة للعامين 



الخطط واالستراتيجيات والبرامج الحالية

وطنية قطاعية محلية عالمية اخرى

البرنامج التنموي 

EDPالتنفيذي

الموازنة العامة والتمويل 

الخارجي

وثيقة األردن •

2025

على خطى النهضة •

2019-2020

سياسات الفرصة •

السكانية

االستراتيجية الوطنية •

.لتنمية الموارد البشرية

االستراتيجية الوطنية •

2020-2011للتشغيل 

ةاالستراتيجيات القطاعي•

و مخرجات استراتيجية النم•

االخضر

جية يتم التحضير الستراتي•

ةالفقر والحماية االجتماعي

خطط تنمية •

المحافظات 

.والبادية

أجندة التنمية •

2030المستدامة 

خطة االستجابة لالزمة•

JRPالسورية 

وثيقة العقد مع األردن•

مصفوفة الخمس •

سنوات للنمو وخلق 

فرص العمل 

•(5-Year Growth 

Matrix and Job 

Creation)
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الترتيبات المؤسسية للتخطيط التنموي



الرصد والتقييم

تقارير رصد دورية . أ

االنجاز على مستوى المشاريع المالي والحسي1.

االنجاز حسب الجهات المنفذة2.

تقارير تقيمية سنوية . ب

النتائج واالنجازات التي تحققت على المستوى القطاعي1.

النتائج على مستوى مؤشرات قياس األداء القطاعية والوطنية2.

االنجاز والنتائج على مستوى االطار الكمي لالقتصاد الوطني3.

 Dashboardبناء لوحة مؤشرات تفاعلية . ج
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الرصد والتقييم
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تقارير رصد دورية 

االنجاز على مستوى 
المشاريع المالي 

والحسي

االنجاز حسب الجهات 
المنفذة

االنجاز حسب 
القطاعات

تقارير تقيمية سنوية

النتائج واالنجازات 
التي تحققت على 
المستوى القطاعي

النتائج على مستوى
مؤشرات قياس األداء 

القطاعية والوطنية

ى االنجاز والنتائج عل
مستوى االطار الكمي 

لالقتصاد الوطني

بناء لوحة مؤشرات 
 Dashboardتفاعلية 

تطوير لوحة مؤشرات 
تفاعلية على موقع 
وزارة التخطيط 
ورئاسة الوزراء

متابعة مؤشرات 
ضمن مختلف 
)  القطاعات       

(مؤشر600حوالي 
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2016 2017

24.08 25.43

10.299
11.8613.78 15.4

ترتيب االردن في التقارير

الدولية
الدين العام

البرنامج التنموي التنفيذي 

Dashboardنموذج   

النمو

2016
2017

2 2

3 3.7

…ر معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعا

موازنة 
عامة 

وموازنة 
وحدات 
حكومية

66%

منح 
3%

مؤسسات 
تنموية

31%

فيذي مصادر تمويل البرنامج التنموي التن
2018-2020

موازنة عامة وموازنة وحدات حكومية

منح 

مؤسسات تنموية



2030اجندة التنمية المستدامة 
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خارطة الطريق



المؤشرات 

نننن نننننن ننننننن ننننن  
Tier 1ننن ننن



األزمة السورية والضغوط المستمرة على جميع المكاسب اإلنمائية 
واإلنجازات المستقبلية

التحديات والعوائق

عدم االستقرار اإلقليمي الذي يؤثر على تحقيق السالم واألمن

3

3

الثغرات في القدرات التقنية والحاجة إلى تعزيز النظام اإلحصائي
الوطني

تأمين التمويل ألغراض التنمية

تعزيز مشاركة القطاع الخاص واالكاديميين

تنسيق قوي مع كافة الشركاء
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وشكراً 


