
انجزَبيج انتُفُذٌ انتًُىٌ 

2009–2011 
 

 2009كبَىٌ انثبٍَ 



 يهخض تُفُزٌ

 

 2008-2007اإلَجبصاث نألػىاو •

 انىضغ انحبنٍ•

 انتحذَبث•

 األهذاف انؼبيت

 2011 - 2009األهذاف انًشحهُت نألػىاو 

 يؤششاث لُبس األداء نألهذاف انًشحهُت

 انسُبسبث

 يؤششاث لُبس األداء ػهً يستىي انسُبسُبث

 انًشبسَغ واألَشطت



 انتششَع

 انعذل

يحىس 
انتششَع 
 وانعذل







تحذَج يىلغ انذَىاٌ 
 االنكتشوٍَ

www.lob.gov.jo 

إَفبد انًىظفٍُ نذوساث 
 تذسَبُت

ابتؼبث انًىظفٍُ نشفغ 
 انًستىي األكبدًٍَ

فتح انًجبل أيبو انؼبيت 

نهتؼهُك ػهً يسىداث 

 يشبسَغ انمىاٍَُ واألَظًت

إطالق يىلغ يسىداث 
 انتششَؼبث

www.lob.jo 



يحذدة يهبو يُهب بكم يُبط ,انذَىاٌ فٍ هُئبث حالث تشكُم تى 

 .انتششَعُت وانكفبَت انكفبءة وتحقُق األداء يستىي سفع بهذف
 

 هُئت انتششَغ

هُئت تحذَج 
انتششَؼبث 
 وتطىَشهب

هُئت 
االستشبساث 

 انمبَىَُت



يٍ يجًىعت إنً انذَىاٌ فٍ انىظُفٍ األداء تقسُى تى كًب  

 َُسش بشكم اإلجشاءاث تبسُط إنً بًجًههب تهذف انىحذاث

 انىحذاث هزِ تعًم حُج نهذَىاٌ، انشئُسٍ انهذف تحقُق

  انعًم يع انقبَىٍَ انعًم خالنهب يٍ َُسجى تكبيهُت بصىسة

 .اإلداسٌ



انكفبءة 
 انتششَؼُت

وحذة 
 انتششَؼبث

وحذة يشاجؼت 
 انتششَؼبث

وحذة 
االستشبساث 

 انمبَىَُت

وحذة حىسبت 
انًؼهىيبث 
 انتششَؼُت

وحذة انشؤوٌ 
 اإلداسَت وانًبنُت

وحذة انشلببت 
 انذاخهُت



ٍانذَىاٌ فٍ نهًىظفٍُ واألكبدًٍَ انعهًٍ ببنًستىي انشق 

 الستكًبل وابتعبحهى تذسَبُت بذوساث إنحبقهى خالل يٍ

 .انتخصصبث يختهف فٍ انذساست

 

 انُسبت يٍ إجًبنٍ ػذد انًىظفٍُ ػذد انًىظفٍُ انًؤهم انؼهًٍ 

 %12 7 انًبجستُش

 %11 6 انذكتىساِ



 .َمض انكبدس انمبَىٍَ انًؤهم فٍ يجبل انظُبغت انتششَؼُت

 .استفبع تكهفت استًشاسَت تحذَج لبػذة انبُبَبث ويىاكبتهب نهًستجذاث االنكتشوَُت

إششان دَىاٌ انتششَغ وانشأٌ ػُذ انتحضُش إلػذاد يشبسَغ انتششَؼبث بشكم ػبو أو نهتششَؼبث انتٍ تأتٍ  ػذو
 .استجببت نًتطهببث االتفبلُبث انذونُت بشكم خبص

ضؼف انتُسُك وانتىافك انًسبك بٍُ انجهبث انًتؼذدة راث انؼاللت بتششَغ يؼٍُ األيش انزٌ َؤدٌ إنً ػذو انىطىل 
 .إنً َض تششَؼٍ واضح َهبٍ حبجبث جًُغ األطشاف راث انؼاللت

انتٍ تُُط بذَىاٌ انتششَغ وانشأٌ يهًت  1993نسُت ( 1)يٍ َظبو دَىاٌ انتششَغ وانشأٌ سلى ( أ/9)تفؼُم انًبدة 
 .  دساست يششوع انتششَغ وتذلُمه وطُبغته، وضًبٌ ػذو تذخم جهبث آخشي غُش يختظت فٍ هزا انًجبل



تطىَش انعًهُت انتششَعُت واالستقبء بأسس صُبغت انتششَعبث 

 .وتطىَشهب

 .واضحت ويُسقت, صُبغت تششَعبث قببهت نهتُفُز وانًتببعت

 .ضًبٌ يشبسكت كبفت األطشاف راث انعالقت فٍ انعًهُت انتششَعُت

تكُُف انتششَعبث يع شتً انًتغُشاث االقتصبدَت، االجتًبعُت، 
 .انسُبسُت وانتكُىنىجُت



 المؤشز األهداف المزحليت
القيمت لسنت  

 2006األساس 

 القيمت

الحاليت 

2008 

 المستهدف

2009 2010 2011 

تطىَز أسس إعذاد انتشزَعبد 

 واالستشبراد انًحبنخ إنً دَىاٌ

انتشزَع وانزأٌ وتسزَع وتُزح 

 .إَجبسهبانعًم عهً 

انتشزَعبد  َسجخ

واالستشبراد 

انًُجشح إنً 

يجًم انىاردح 

 إنً انذَىاٌ

96% 67% 75% 85% 100% 



 المؤشز السياست
القيمت لسنت 

 2006األساس 

الحاليت  القيمت

2008 

 المستهدف

2009 2010 2011 

رفع كفبءح  

انتشزَع  دَىاٌ

 وانزأٌ

 

انتشزَعبد  َسجخ

واالستشبراد انًُجشح إنً 

 يجًم انىاردح إنً انذَىاٌ

96% 67% 75% 85% 100% 

إعذاد فٍ  َسجخ اإلَجبس

 دنُم نهصُبغخ انتشزَعُخ
0% 30% 80% 90% 100% 

 َسجخ انًىظفٍُ انًطهعٍُ

عهً تجبرة انذول 

األخزي فٍ يجبل  

 انصُبغخ انتشزَعُخ

30% 40% 55% 75% 100% 

َسجخ يسىداد انتشزَعبد  

انًُشىرح عهً انًىقع 

إنً يجًم  االنكتزوٍَ

 انىاردح إنً انذَىاٌ

0% 20% 25% 30% 35% 



 المؤشز السياست
القيمت لسنت 

 2006األساس 

الحاليت  القيمت

2008 

 المستهدف

2009 2010 2011 

رفع كفبءح  

انتشزَع  دَىاٌ

 وانزأٌ

اإلَجبس يٍ خطخ  َسجخ

تحذَج َظبو انًعهىيبد 

 انقبَىَُخ وانتشزَعُخ

0% 70% 90% 95% 100% 

َسجخ يب تى إَجبسِ يٍ خطخ 

 تذقُق انتشزَعبد
10% 70% 80% 90% 100% 

أتًتخ يٍ خطخ  َسجخ اإلَجبس

 انعًم ثبنذَىاٌ
0% 30% 80% 90% 100% 

عذد انكتت انفقهُخ واألثحبث 

وانذراسبد وانذورَبد 

انقبَىَُخ انتٍ َتى تشوَذ يكتجخ 

 ثهبانذَىاٌ 

323 11% 24% 42% 64% 

تعشَش استقالنُخ 

دَىاٌ انتشزَع 

 وانزأٌ

َسجخ انتشزَعبد غُز انًُجشح  

 نًخبنفتهب نهقىاعذ انعبيخ
20% 25% 40% 60% 80% 



/  المشزوع 

 النشاط 
 الكلفت الكليت

صفت 

 المشزوع

مصدر 

 التمىيل

مدة 

 التنفيذ

تاريخ 

البدء 

 بالتنفيذ

 اإلنفاق المتىقع
الجهت 

 المجمىع 2011 2010 2009 المسؤولت

  نهُئبدا تفعُم

فٍ دَىاٌ  

انتشزَع  

 وانزأٌ

 72.5 25 27.5 20 2008 4 خشَُخ يستًز 90

دَىاٌ  

انتشزَع  

 وانزأٌ

يجهخ   إصذار

دورَخ  

نهتشزَع  

وإعذاد دنُم  

نهصُبغخ 

 انتشزَعُخ

 25 10 10 5 2008 4 خشَُخ يستًز 50

دَىاٌ  

انتشزَع  

 وانزأٌ

عًم   أتًتخ

 انذَىاٌ
 115 40 35 40 2008 4 خشَُخ   يستًز 150

دَىاٌ  

انتشزَع  

 وانزأٌ



/  المشزوع 

 النشاط 
 الكلفت الكليت

صفت 

 المشزوع

مصدر 

 التمىيل

مدة 

 التنفيذ

تاريخ 

البدء 

 بالتنفيذ

 اإلنفاق المتىقع
الجهت 

 المجمىع 2011 2010 2009 المسؤولت

إَشبء وحذح  

نتذقُق 

وتزجًخ  

 انتشزَعبد

 52 20 17 15 2008 4 خشَُخ يستًز 60

دَىاٌ  

انتشزَع  

 وانزأٌ

ثُبء قذراد  

انعبيهٍُ فٍ 

دَىاٌ انتشزَع  

 وانزأٌ

 143 50 43 50 2008 4 خشَُخ يستًز 200

دَىاٌ  

انتشزَع  

 وانزأٌ

 407.5 145 132.5 130 المجمىع




