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مراجعة  :كانون ثاني 2019

"االستثمار في األردن هو في الواقع استثمار أكبر بكثير في االستقرار واملرونة
وا االمل ،ليس فقط ألولئك القاطنين في بلدي ولكن أيضا للمنطقة" ا
ا
صاحب الجاللة الهاشمية امللك عبد هللا الثاني ابن الحسين املعظم .
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تمهيد ا
تأتي استراتيجية هيئة االستثمار استجابة لتوجهات صاحب الجاللة الهاشمية امللك عبدهللا الثاني في اعتبار النهوض
باالقتصاد هو في قمة أولوياتنا الوطنية .حيث وجه جاللته الى ضرورة االستمرار في برامج التصحيح والتحديث
االقتصادي ،وتحقيق أهدافها املنشودة ،والعمل إلنجاز وتطوير تشريعات وسياسات وإجراءات محددة ومدروسة تعزز
تنافسية االقتصاد الوطني ،وتجذب االستثمارات ،وتيسر نجاحها ،وتحد من البيروقراطية املعيقة لها ،لتوليد فرص
العمل والتشغيل ،لرفع معدالت النمو وتحقيق التنمية املستدامة ،فقد كنا حريصين على ان تكون هذه االستراتيجية
مرتكزه على جهود رؤية األردن  ،2025وتستمر بالبناء عليها ،وان تتم بنهج تشاركي مع املؤسسات الشريكة لنا في العمل
وان تسهم في بناء روح الفريق الواحد داخل الهيئة.

لقد وضعنا في مخيلتنا ضرورة الوصول بهيئة االستثمار الى قيادة االستثمار وتحفيزه وضمان استدامته وتحقيق اثره
املنشود في تحريك عجلة النمو االقتصادي وخلق املزيد من فرص العمل .حيث يتطلب تحقيق هذا الدور تبني الهيئة
لجهود تطوير البيئة االستثمارية من خالل التشريعات الناظمة واالشراف على تجهيز البنى التحتية الالزمة ومن ثم السير
على خطى مدروسة في الترويج لالستثمار والصادرات وبناء الشراكات على املستوى املحلي والدولي وزيادة فعالية النافذه
االستثمارية.
تعمل استراتيجية الهيئة للسنوات ( )2022-2018على تجذير ثقافة التميز في االداء والعمل على قيادة االستثمار وان نكون
على مدار السنوات القادمة نموذجا للكفاءة في تقديم الخدمة وان نتبنى سياسة " نستطيع ان نقوم بذلك" مستهدفين
جمهور املتعاملين بمزيد من املهنية العالية عبر ادخال مفهوم الخدمات الالحقة للمستثمر والعناية بمتطلباته ( aftercare
.)services

وفي جانب رفع مستوى الجاهزية للبيت الداخلي للهيئة للمرحلة القادمة ،فقد اخذت االستراتيجية على عاتقها عدد من
البرامج املدروسة التي تتعلق برفع كفاءة راس املال البشري واملعرفي والتكنولوجي باالضافة الى تحسين االداء املالي للهيئة
بما من شأنه دعم تنفيذ رؤية الهيئة وخططها املستقبلية في قيادة االستثمار في األردن.
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ان وضع هذه الخطة بحد ذاته مع ما اشتمل عليه من نقاشات مستفيضة وعصف ذهني شارك به عدد كبير من موظفي
الهيئة والشركاء ال يعتبر اال املرحلة االولى في طريق التحديث الذي اتبعته االدارة ،حيث يتضمن مشروع اعداد الخطة
االستراتيجية للهيئة  2022-2018على نظام الكتروني لدعم القرار يشتمل على مؤشرات األداء على املستوى االستراتيجي،
ويتيح لالدارة من خالل انظمة املراقبة ( )Dash Boardsمتابعة تنفيذ الخطة والتي يعززها استمرار عملية التحسين من
خالل فريق متخصص يعنى بالتخطيط والتطوير املؤسس ي ويأخذ على عاتقه ضمان املراجعة الدورية للخطة بناء على
نسب االنجاز.

وختاما فانني اسجل فخري واعتزازي بهذه املؤسسة العريقة التي تتجلى في ادارتها كبر حجم التحدي امللقى على عاتقي
وكادر املؤسسة الذي ال يألوا جهدا في محاولة تحقيق توجهات وطموحات صاحب الجاللة الهاشمية امللك عبدهللا الثاني
بن الحسين ايده هللا ،وأعد ان ابذل اقص ى الجهود في تحقيق هذه الخطة الطموحة داعيا املولى ان يوفقنا للوصول ملا
فيه خير هذا البلد انه نعم املولى والنصير.

مهند شحادة
رئيس هيئة االستثمار
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امللخص التنفيذي للخطة االستراتيجية لهيئة االستثمار األردنية
2018ا–  2022ا
ا
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امللخص التنفيذي :الخطة االستراتيجية  2022-2018هيئة االستثمار األردنية ا
االطار العام للخطة ا
تشهد اململكة تسارعا في عمليات التطوير والتحول في أداء املؤسسات الحكومية سعيا نحو رفع الكفاءة االنتاجية للقطاع
الحكومي وهذا ما ركزت عليه خطط التنمية املتعاقبة للمملكة ،ويعمل على تنفيذه حاليا مجلس الوزراء فهنالك العديد
من املبادرات والبرامج ومنها خطة تحفيز النمو االقتصادي  2022-2018بما تشمله هذه الخطة الوطنية من أهداف
باستعادة زحم النمو االقتصادي من خالل استراتيجيات موزعة قطاعيا تتضمن  19مجاال اصالحيا وبيئة تمكينية
تشتمل على إصالحات ومشروعات حكومية وفرص استثمارية للقطاع الخاص حيث اشتملت الخطة على اربعة محاور
ضمت املواطنة الفاعلة واإلحساس باالنتماء ،مجتمع آمن مستقر ،قطاع أعمال خاص يتمتع بالديناميكية والتنافسية
العاملية ،حكومة تتسم بالكفاءة والفعالية.
اضف الى ذلك رؤية االردن  2025والتي اشتملت على برامج تنفيذية تنموية تغطي ثالث فترات من  2016إلى  ،2025وبما
يحقق األهداف الوطنية في مختلف القطاعات ،وضمن مؤشرات قياس أداء ،ومتابعة وتعديل بحسب تغير األولويات .وقد
جاءت هذه الوثيقة إلضاءة طريق املستقبل ،وتحديد اإلطار العام الذي سيحكم السياسات االقتصادية واالجتماعية
القائمة ،بحيث اشتملت على جملة من املبادرات ذات األولوية ،من أهمها تعزيز قدرات الشراكة ما بين القطاعين العام
والخاص وتهيئة البيئة التشريعية املناسبة وتبسيطها ،واإلسراع في تطبيق الحكومة اإللكترونية ،وتهيئة السبل الكفيلة
ً
للنهوض باألعمال الصغيرة واملتوسطة الحجم خصوصا الريادية منها ،وتطوير املناخ االستثماري وبيئة األعمال للمملكة
بهدف تجسير الفجوة التنموية بين املحافظات ،وإحداث نقلة نوعية في خدمات النقل العام ،ورفع مستوى البنية
التحتية في جميع القطاعات ،ورفع كفاءة العاملين في القطاع العام ،وإنشاء نظام تأمين صحي وطني شامل وموحد.
ان تبني هيئة االستثمار االردنية إلعداد خطة استراتيجية للسنوات  2022-2018يقع ضمن رؤيتها في تحفيز االستثمارات
واالسهام في النمو االقتصادي ،من خالل زيادة فعالية البيئة االستثمارية وزيادة فعالية االستثمار وتعزيز املالءة املالية
واالستدامة وكذلك تطوير القدرات املؤسسية للهيئة.
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اشراك املعنيين -:ا
ولكي نتمكن من ان نأخذ بعين االعتبار وجهات نظر الشركاء الرئسيين للهيئة باالضافة الى تحديات وتطلعات املديريات
االدارية املختلفة ،قام فريق العمل بعقد اجتماعات وجلسات عصف ذهني مع االدارة العليا ،وعقد مجموعة من ورش
العمل مع الفريق الفني للمشروع ،باالضافة الى تنظيم لقاءات وورش العمل مع مسؤولي وممثلي االدارات املختلفة في
الهيئة باالضافة الى ورشة تشاورية مع الشركاء واملعنيين من املؤسسات األخرى الشريكة مثل البلديات وأمانة عمان
ووزارة الصناعة والتجارة وغرف التجارة والصناعة وغيرها.

املسح البيئي ا
لقد اظهرت نتائج املسح البيئي ( )Situation Analysisلهيئة االستثمار مجموعة من نقاط القوة والضعف والفرص
والتحديات التي تحكم واقع الحال في الهيئة وتؤثر في مستوى النضوج املؤسس ي ،ومن اهم نقاط القوة تبني التوجه
االستراتيجي من قبل اإلدارة العليا وتوفر مفهوم النافذة االستثمارية وتوفر البنى التحتية الخاصة بالنافذة ،وتوفر القوانين
والتشريعات واألنظمة الالزمة ووجود عدد من املشاريع التطويرية التي يتم تنفيذها داخل الهيئة ومنها مشروع الخارطة
االستثمارية وتطوير خدمات النافذة االستثمارية باالضافة الى استراتيجية الترويج .ومن بين نقاط القوة ايضا توفر
الخبرات اإلدارية والفنية ووجود دليل خدمات هيئة اإلستثمار.
وفي جانب الفرص فان الفرصة األكبر تتمثل بتعزيز الدور االستراتيجي للهيئة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة لألردن
باعتبارها الجهة املسؤولة داخل اململكة عن تشجيع وترويج وجذب االستثمار الداخلي والخارجي وتمكينه لتحقيق االزدهار
االقتصادي ،باإلضافة الى تأثيرها في تقييم وتصنيف اململكة ضمن التقارير العاملية كتقرير التنافسية العالمي (ضمن
مؤشرات تبسيط االجراءات الحكومية وتوفير الوقت والجهد على املستثمر) الذي يعتبرا مرجعا أساسيا ملختلف
املستثمرين الخارجيين لتقييم البيئة االستثمارية وسهولة ممارسة األعمال.
كما يعتبر وجود االستراتيجيات الوطنية مثل وثيقة األردن  ،2025وخطة تحفيز ّ
النمو االقتصادي األردني ( ) 2022- 2018
مرجع يجب استثماره في تعزيز دور الهيئة حيث تضمنت وثيقة االردن  2025العديد من االلتزامات للهيئة منها تعزيز
وتطوير املناخ االستثماري للمملكة وتطوير التشريعات الناظمة لبيئة األعمال واالستثمار ،وضع خطة استراتيجية لترويج
االستثمار موجهة نحو استقطاب دول واستثمارات ذات قيمة مضافة عالية ومولدة لفرص عمل لألردنيين ،استحداث
فرص استثمارية وتوزيع هذه الفرص على محافظات اململكة ،خفض تكاليف ممارسة األعمال التجارية في األردن ،تبسيط
اإلجراءات اإلدارية الختصار الوقت لرجال األعمال ،تحسين نوعية الخدمات للشركات املحلية واألجنبية ،تشجيع أفضل
املمارسات العاملية في حوكمة الشركات ،تحسين اإلطار القانوني املتوفر للشركات املحلية واألجنبية.
اما خطة تحفيز النمو االقتصادي  2022-2018فوجودها يعتبر فرصة من حيث ما تشمله من مشروعات ومبادرات
وخصوصا تلك املتعلقة بالتنافسية واالستثمار ،بحيث ترتكز السياسة االستثمارية على العديد من الحيثيات املهمة ،منها
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ضمان توفر آليات منافسة كفؤة للتمويل وبخاصة للمشاريع الصغيرة واملتناهية الصغر بفائدة مخفضه ،وزيادة
االستثمارات املعتمدة على تكنولوجيا املعلومات واالستثمارات في مجال الطاقة املتجددة ،وتخفيض األعباء املالية
واالدارية لبدء ممارسة نشاط األعمال ،وتوفيراالستقرار التشريعي الالزم لذلك ،توفير بنيه تحتية مالئمة في كافة
محافظات اململكة ،التزام الدوائر املعنية باإلستثمار تطبيق املعايير العاملية الفضلى في اإلجراءات التي تحكم اإلستثمار
في األردن واألنشطة االقتصادية املنبثقة عنه (تبسيط وتوحيد إجراءات الرقابة  /تسهيل اجراءات تسجيل االنشطة
االقتصادية وكذلك اجراءات تجديد الترخيص  /وتبسيط االجراءات القضائية وتعزيز مبدأ التحكيم التجاري  /التوسع
في تطبيق الحكومة اإللكترونية) ،إيجاد برامج ترويجية مبنية على الخارطة اإلستثمارية وامليزة النسبية في األردن،
التركيز على جذب وتعزيز استثمارات األردنيين في الخارج ،تحسين اإلطار التشريعي للنمو االقتصادي بما يشمله ذلك
من إصدار قانون جديد لتمكين الشراكة العامة  /الشراكة املحدودة  -الشراكات االستثمارية املحدودة لغايات تسهيل
تأسيس شركات وصناديق االستثمار الخاصة وصناديق رأس املال املغامر ومنحه الحوافز الالزمة.
ولعل أبرز الفرص املتاحة للهيئة أيضا هو وجود مشروع الحكومة االلكترونية ،الذي يتمحور بشكل أساس ي على إعادة
هندسة االجراءات بشكل افضل واكثر فعالية وتطوير أداء املوارد البشرية وفي نهاية األمر الوصول إلى اعتماد افضل
املمارسات واحدث أساليب التكنولوجيا كأداه لتمكين املساهمين في الحكومة من تنفيذ العمليات الجديدة .ويعتبر املناخ
االستثماري من اهم الفرص فيما يعبر عنه بالخدمات الصحية والتعليمية واملوقع ومتانة الجهاز املصرفي وغيرها من
ّ
التحول األوروبية ومشاريع البنك الدولي ومشاريع منظمة التعاون االقتصادي
املميزات االخرى ،كما تعتبر مشاريع تمويل
والتنمية ( )OECDمن الفرص املتاحة لالستثمار من قبل الهيئة في خطتها االستراتيجية هذه.
كما أظهرت نتائج املسح البيئي ضرورة تعامل الهيئة مع عدد من نقاط الضعف املتعلقة بإدارة العمليات ضمن منهج
واضح يعتمد بأساسه على تحليل العمليات ( )Process Analysisوالتعامل مع إدارة العملية التنظيمية باملفهوم
االستراتيجي لضمان انتاج التوصيف الوظيفي املناسب للعمليات التشغيلية وتوزيع االدوار بفعالية وتحديد االحتياج
الكمي والنوعي للعنصر البشري ،كذلك الحال بالنسبة إلى ضعف عملية تقييم األداء للموظفين للهيئة وإدارة التدريب
باملستوى االستراتيجي وضمن مفاهيم التميز املؤسس ي .واعادة النظر في برامج التحفيز واالمتيازات واملكافآت املادية
واملعنوية والتي تؤثر بشكل مباشر وكبير على الوالء الوظيفي واملنافسة واالستقرار الوظيفي .فيما يعتبر مستوى النضوج
املؤسس ي الخاص بتبني القيم الحرجة ( )Critical Valuesاملتعلقة بالعمل االستثماري وحساسيته وتطوير برامج خاصة من
مجالت الضعف التي تحتاج الى عمل جاد كي تصبح هذه القيم اإلطار العام للعمليات التشغيلية واالستراتيجية وعنصر
جوهري من شخصية الهيئة وموظفيها على حد سواء .كما اظهرت النتائج حاجة الهيئة إلى القاعدة املعرفية والتي يلزم
وجودها كمرجع أساس ي للعمل في مجال االستثمار والحاجة الى تعزيز الدور االستراتيجي لدائرة الدراسات املتمثل بتوفير
الدراسات والبحوث املتخصصة بالعمل في مجال االستثمار ،كما يعتبر غياب أو ضعف اآلليات الداعمة لعمل النافذة
االستثمارية نقطة ضعف حرجة تؤثر بشكل واضح على تحسين مؤشرات األداء الزمنية والنوعية والكمية للنافذة وبالتالي
تشكل عائقا لتحقيق األهداف االستراتيجية ذات العالقة بالترويج وتقديم الخدمة املتميزة.
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كما واظهر املسح البيئي وجود تحدي كبير يتمثل في فجوة الشراكة مع الجهات ذات العالقة والذي يذهب إلى أبعد من
غياب الربط اإللكتروني وعدم وجود اهداف استراتيجية مشتركة والذي قد يؤثر على نسبة انجاز االهداف االستراتيجية
للشركاء وضعف القدرة على العمل ضمن معايير التميز العالمي وضمان االستمرارية لنشاطات الهيئة كما تعتبر استقاللية
الهيئة اإلدارية واملالية وموازنة دعم تطبيق استراتيجياتها وعملها من اهم التحديات وقد اظهر املسح البيئي ايضا ان
هنالك مجموعة من التحديات الهامة التي شملت القوانين والتشريعات على رأسها قانون الهيئة ذاته والذي بحاجة الى
مراجعة وتطوير اللغاء عدم الوضوح في بعض بنوده خاصة املتعلقة بدور ومسؤوليات الهيئة واستقالليتها ،كما كان من
التحديات املهمة أثر تقرير التنافسية العالمي وتقرير سهولة ممارسة األعمال ،والتحديات املحلية واالقليمية وأثر نتائج
ثقة املستثمرين في األردن على االستثمار .

قياس الفجوة ومستوى النضوج املؤسس ي ا

لقد شكلت نتائج تقرير املسح البيئي أحد أهم املدخالت باتجاه قياس مستوى النضوج املؤسس ي والتميز بالنسبة لهيئة
االستثمار ،حيث تم قياس الفجوة في النضوج والتميز املؤسس ي مقابل ثالث نماذج معيارية
 معايير نموذج التميز األوروبي ( )EFQMممثال بمعايير جائزة امللك عبد هللا الثاني للتميز في األداء الحكومي
والشفافية
 معايير نموذج نظام الجودة الشاملة ()QMS
 معايير أفضل املمارسات العاملية في االستثمار استنادا الى مرجعيات دولية ()Investment Best Practices
أداء ضعيفا للهيئة مقابل معايير ّ
واظهرت النتائج ً
التميز كان أكبرها املتعلق بغياب قياس نتائج االستثمار على املجتمع.
بينما كانت الفجوة األكبر مقابل معايير ادارة الجودة في اطار العمليات الداخلية وقياس األداء.
كما أظهرت نتائج قياس الفجوة مقابل أفضل املمارسات العاملية في االستثمار الفجوات األكبر في مجال الرعاية الالحقة
(ِ )Aftercareيليها كال من الصورة العامة ( )Brand and Imageوتحديد واستقطاب االستثمارات املحتملة
() .)Identification and Attracting Potential Investorsوبالنتيجة العامة فقد سجلت الهيئة نمطا تقليديا في
االدارة املؤسسية يفتقد الى توظيف االدوات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية ويعاني من فجوات مهمة مقابل أفضل
املمارسات العاملية.
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مكونات االستراتيجية ا
ويأتي التعريف باملكونات االستراتيجية كمرحلة ثالثة من مراحل االعداد للخطة االستراتيجية للهيئة للسنوات -2018
 ،2022حيث تبنى هذه املرحلة على نتائج املسح البيئي املتمثلة بنتائج التحليل الرباعي ( )SWOT Analysisونتائج عملية
قياس النضوج املؤسس ي وتعريف الحالة املرجعية للهيئة ،وتشتمل هذه املرحلة على تحديد وصياغة الرؤية والرسالة
والقيم بحيث تشكل في مجملها نقطة االنطالق لرسم معالم الخارطة االستراتيجية العامة،
واستنادا الى نتائج املسح البيئي وقياس الفجوة والتي اضاءت التحديات املستقبلية وحددت أولويات العمل خالل
السنوات الخمس القادمة ،تم تحديد خارطة الطريق املستقبلية للهيئة للسنوات الخمس املقبلة والتي تمثلت في رؤيتها
الجديدة "التميز بتحفيز االستثمارات واالسهام بالنمو االقتصادي" ا
وتمثلت رسالة الهيئة بكونها "هيئة حكومية تعمل على تحفيز وتنشيط االستثمارات في اململكة من خالل مواكبة
وتطوير البيئة االستثمارية وترويج الفرص االستثمارية والصادرات لزيادة فعالية االستثمارات املحلية واالجنبية
وضمان االستدامة املالية" ا
وحددت االستراتيجية  6قيم مؤسسية مفصلية لتشكل أحد أسس تقييم االداء املؤسس ي على مستوى األفراد تضم-:
النزاهة ،املهنية ،املحافظة على سرية املعلومات ،االبداع والتميز ،الوالء والريادة .ويتوقع من الهيئة في مرحلة تطبيق
االستراتيجية ان تقوم بتضمين القيم املؤسسية املذكورة كأساس لتحديث سياسات وأدوات تقييم األداء الوظيفي
ضمن مشاريعها ذات العالقة التي أوردتها خطة العمل الخمسية .ا
وبناء عليه ،تم اعداد الخطة االستراتيجية للهيئة بناء على نموذج بطاقات األداء املتوازن ()Balanced Scorecard
الحديث .وبما يضمن شمولية وتوازن التوجهات االستراتيجية من املناظير األربعة ( )Perspectivesالتي يستند اليها
النموذج .حيث تناولت االستراتيجية اربعة محاور رئيسية يتناول كل محور منها هدفا استراتيجيا أساسيا كما يلي-:
الخطة على اربعة محاور ضمت :البيئة االستثمارية والترويج ،جذب وإدامة االستثمار ،االستدامة املالية ،ومحور
الكفاءة املؤسسية .ا
تا

املحور ا

الهدف االستراتيجي ا

1ا

البيئة االستثمارية والترويج:

زيادة فعالية البيئة االستثمارية

2ا

جذب وادامة االستثمار:

زيادة فعالية االستثمارات

3ا

االستدامة املالية:

تعزيز املالءة واالستدامة املالية

4ا

الكفاءة املؤسسية (رأس املال البشري واملعرفي والتقني):

تطوير القدرة املؤسسية نحو التميز
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األهداف االستراتيجية واالهداف الفرعية ا
على الرغم من أن هذه االستراتيجية مصاغة بمنهجية بطاقات األداء املتوازن والنموذج الخاص بها وليس بمنهجية
التخطيط باألهداف التقليدية اال أننا يمكن أن نعكس األهداف االستراتيجية الرئيسية والفرعية للهيئة موزعة على
محاور االستراتيجية كما يلي-:
ت

1

2

3

4

املحور

الهدف االستراتيجي

محور البيئة

زيادة فعالية البيئة

1.2

االستثمارية

االستثمارية

1.3

تطوير التشريعات الناظمة لالستثمار

1.4

تبني آليات ترويجية متطورة للفرص االستثمارية والصادرات

2.1

تحسين عمليات النافذة االستثمارية وخدمات الدوائر الفنية املساندة

محور جذب وإدامة

زيادة فعالية

االستثمار

االستثمارات

2.2

انشاء قواعد بيانات شاملة تضم فرص االستثمار والتصدير

2.3

بناء آليات االستجابة لخدمات املستثمرين الالحقة ()Aftercare

3.1

تطوير آليات الشراكة مع املنظمات الداعمة واملانحة

محور االستدامة

تعزيز املالءة

املالية

واالستدامة املالية

3.2

زيادة حجم املنح الواردة للهيئة

3.3

تنويع مصادر الدخل

4.1

تطوير آليات ادارة املوارد البشرية واستقطاب الكفاءات واملحافظة عليها

4.2

تطوير آليات اعداد املوازنة العامة

محور الكفاءة

تعزيز القدرة

4.3

تطوير منهج ادارة املعرفة والدراسات

املؤسسية

املؤسسية نحو التميز

4.4

تطوير مستوى البنية التحتية لتقنية املعلومات

4.5

تعزيز آليات الرقابة املالية واملراجعة االدارية والفنية

4.6

تبني منهج حوكمة األداء والتميز املؤسس ي

ت

األهداف الفرعية

1.1

متابعة كفؤة لتجهيز اوتطوير البنى التحتية
تفعيل آليات الشراكات والتشبيك
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املشاريع املقترحة والكلفة ا
تتناول هذه الوثيقة في جزئها الثاني ،الخارطة االستراتيجية بالتفصيل بمحاورها املختلفة وخطط العمل التي من شأنها
تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية ،باالضافة الى مؤشرات األداء الرئيسية ،كما تضع قائمة من املشاريع الرئيسية التي
من شأنها االستجابة للتحديات في كل محور لتحقيق الطموح املستقبلي املتمثل بالهدف االستراتيجي للمحور.
حيث تساهم املحاور األربعة للخطة بأهدافها االستراتيجية والفرعية في تحقيق رؤية الهيئة واملؤشرات املرتبطة بها .ويبلغ
مجموع مشاريع الخطة االستراتيجية  64مشروعا استراتيجيا موزعة على محاور االستراتيجية األربعة.
ملخص الخطة التنفيذية الخمسية الستراتيجية هيئة االستثمار األردنية  2022-2018ا
المحور

الهدف

عدد المشاريع
الكلية

الكلفة الكلية
للمشاريع

النسبة

البيئة االستثمارية والترويج

زيادة فعالية البيئة
االستثمارية

15

24,209,700

61.7%

جذب وإدامة االستثمار

زيادة فعالية
االستثمارات

15

6,740,000

17.2%

االستدامة المالية

تعزيز المالءة
واالستدامة المالية

8

560,000

1.4%

الكفاءة المؤسسية

تعزيز القدرة
المؤسسية نحو
التميز

26

7,744,000

19.7%

64

39,253,700

100.0%

المجموع

يهدف محور البيئة االستثمارية والترويج الى زيادة فعالية البيئة االستثمارية من خالل :تطوير التشريعات الناظمة
لالستثمار وتفعيل آليات الشراكات والتشبيك مع املؤسسات الشريكة للهيئة ورفع كفاءة االشراف على تطوير البنى
التحتية وتبني آليات ترويج متطورة لكل من الفرص االستثمارية والصادرات .حيث يقاس مستوى األداء في تحقيق
أهداف هذا املحور من خالل مؤشرات تتضمن ترتيب االردن في مؤشر التنافسية العاملية ومؤشر بيئة أداء األعمال.
ولتحقيق أهداف هذا املحور تطرح وثيقة االستراتيجية  15مشروعا بكلفة كلية تقدر ب  24.2مليون دينار موزعة على
سنوات االستراتيجية الخمس .تتناول املشاريع املقترحة الجوانب املختلفة من البيئة االستثمارية من ضمنها الربط
االلكتروني مع املؤسسات الشريكة للهيئة ومراجعة وتحسين آليات االشراف على تطوير املناطق التنموية والخاصة
واعداد نظام حوكمة للتعامل مع شركات التطوير حسب معايير وأسس محددة باالضافة الى تعزيز وتشجيع االستثمار في
املحافظات استنادا الى الخارطة االستثمارية ملحافظات اململكة وغيرها من املشاريع األخرى وتشكل الكلفة الكلية ملشاريع
تعزيز البيئة االستثمارية ما يقارب ال %60من الكلفة الكلية املقدرة لتطبيق االستراتيجية.
12

بينما يهدف محور جذب وإدامة االستثمار الى زيادة فعالية االستثمارات في األردن وأثرها على النمو االقتصادي الوطني
من خالل تأسيس وتفعيل قواعد بيانات شاملة تضم الفرص االستثمارية وفرص التصدير وتحسين عمليات النافذة
االستثمارية وبناء آليات االستجابة السريعة لخدمات املستثمرين الالحقة للتأسيس " ." Aftercareويقاس مستوى االنجاز
في تحقيق أهدف هذا املحور بقياس مؤشرات عدد فرص التشغيل الناتجة عن االستثمارات وتوزيع االستثمارات قطاعيا
وجغرافيا.
وتطرح االستراتيجية في محور جذب واستدامة االستثمار  15مشروعا استراتيجيا لتحقيق اهداف هذا املحور تتضمن
تنفيذ مشاريع استراتيجية ترويج االستثمار باالضافة الى غيرها من املشاريع مثل تطوير خدمات املستثمرين وانشاء مكاتب
تمثيل في املحافظات وتصنيف االستثمارات وتبني نظم ادارة املخاطر لخدمات النافذة االستثمارية وغيرها من املشاريع
ذات العالقة بتعزيز أثر االستثمار على التنمية املحلية والنمو االقتصادي الكليّ .
وتقدر كلفة تطبيق املبادرات املقترحة في
هذا املحور ب  6.7مليون دينار موزعة على سنوات الخطة الخمس والتي تشكل ما نسبته  %17من الكلفة الكلية ّ
املقدرة
لتطبيق االستراتيجية.

وفيما يتعلق بمحور االستدامة املالية والذي يهدف الى تعزيز املالءة واالستدامة املالية للهيئة لتمكينها من القيام بمهامها
بكفاءة وفعالية عبر تطوير آليات الشراكة مع املنظمات الداعمة واملانحة وتنويع مصادر الدخل املتاحة للهيئة والعمل على
زيادة حجم املنح واملساعدات التي تتلقاها ،فان املحور يقدم  8مشاريع رئيسية بهذا الخصوص وبكلفة تقرب من 0.5
ّ
مليون دينار ،تشكل  %1.4من الكلفة الكلية لتنفيذ االستراتيجية .تتناول مبادرات هذا املحور تشكيل وحدة ادارة
االستدامة املالية من ضمن كادر الهيئة املتوفر وباالستعانة ببعض الخبرات املتخصصة باالضافة الى اعداد خطة تمويل
واستدامة مالية من شأنها ان تقدم دراسات استشرافية ومقترحات ذات جدوى لتحقيق عوائد مالية استنادا الى دراسة
حاالت ناجحة ألفضل املمارسات في هذا املجال ملؤسسات شبيهة باالضافة الى عدد آخر من املشاريع واملبادرات ذات
العالقة.

وتستند محاور االستراتيجية السابقة على محور رئيس ي يشكل األساس واملمكنات لتمكين الهيئة من تحقيق مختلف
االهداف املطروحة ،أال وهو محور الكفاءة املؤسسية .حيث يهدف هذا املحور الى تعزيز القدرة املؤسسية للهيئة وقيادتها
تدريجيا نحو النضوج في التميز املؤسس ي من خالل تطوير املوارد البشرية وآليات اعداد املوازنة وتطوير منهج الدارة املعرفة
ومأسسة الدراسات داخل الهيئة باالضافة الى تطوير البنى التحتية املؤسسية لتقنية املعلومات وتعزيز آليات الرقابة
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املالية واملراجعة االدارية والفنية وتبني منهج حوكمة األداء والتميز املؤسس ي .تقدم االستراتيجية  26مشروعا لتغطية
ّ
الجوانب املختلفة للتطوير املؤسس ي السابقة الذكر وبكلفة كلية تقدر ب  7,7مليون دينار ،تشكل ما نسبته  %19.7تقريبا
من الكلفة الكلية املقدرة لتطبيق مبادرات االستراتيجية .تتضمن املشاريع املقترحة في هذا املحور مراجعة وتطوير الهيكل
التنظيمي للهيئة استنادا الى مخرجات اعادة هندسة االجراءات ومتطلبات تطبيق استراتيجية الهيئة باالضافة الى جميع
متطلبات ادارة املوارد البشرية حسب األسس الحديثة من أنظمة تحفيز وتقييم أداء وسياسات وغيره ،كما تشمل
املشاريع املقترحة في هذا املحور تطوير نظم ادارة املخاطر وادارة املعلومات واالرشفة املركزية باالضافة الى توحيد
التعريفات املتعلقة باالستثمار بالتعاون مع الشركاء لتصبح أسس جمع البيانات واثراء وتحليل البيانات الحقا ،كما
يتضمن مشاريع تهدف الى بناء قدرات املوظفين ونقل الخبرات تحقيقا الستدامة الخبرة التراكمية املؤسسية وغيرها من
املشاريع.

توزيع كلفة تطبيق االستراتيجية لكل هدف حسب السنوات
زيادة فعالية االستثمارات

زيادة فعالية البيئة االستثمارية

تعزيز القدرة المؤسسية نحو التميز

تعزيز المالءة واالستدامة المالية

1,672,000

2,792,000

1,066,000
180,000
1,046,000

909,000
110,000
986,000

1,305,000
80,000
1,788,000

80,000
1,518,000

110,000
1,402,000
6,523,200

2,650,000

2022

6,436,500

5,950,000

2,650,000

2020

2021

2019

2018

ومن الجدير بالذكر أن هذه الوثيقة استخدمت كأساس لتطوير نظام متابعة الكتروني لتطبيق االستراتيجية والذي
يهدف الى مساندة عملية اتخاذ القرار داخل الهيئة باستخدام نتائج متابعة النظام ملستوى تحقق املؤشرات املستهدفة
وبيان االختالالت في التطبيق على مستوى االهداف االستراتيجية الرئيسية والفرعية .وتم تصميم نظام املتابعة
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االلكتروني بناء على محتويات الخطة االستراتجية للهيئة وتعريف املؤشرات املعتمدة لقياس النتائج ،كما تم تحميله على
خوادم الهيئة وتدريب الفريق املعني بصيانته ومتابعته باالضافة الى تدريب عدد من فريق التخطيط من الهيئة على
كيفية ادخال البيانات وتحليلها واصدار التقارير الدورية حول مستوى االنجاز.
مؤشرات األداء :ا
ويمكن تلخيص أهم املؤشرات التي تتناولها االستراتيجية وتستند اليها في منظومة متابعة التطبيق االلكترونية والتي تم
تصميمها وتحميلها على خوادم الهيئة ،بما يلي-:
ً
أوال :املؤشرات الكلية على املستوى الوطني والتي تسهم في تحقيقها الهيئة باالضافة الى عدد كبير من الشركاء
واملعنيين ممثلين بمجلس االستثمار ا
 ترتيب األردن في تقرير التنافسية ()WEF
 ترتيب األردن في تقرير سهولة ممارسة األعمال ()WB
 حجم التدفقات االستثمارية األجنبية املباشرة ()FDI
 حصة األردن من مجموع تدفقات االستثمارات األجنبية للدول العربية (مؤشر ضمان)
 حصة األردن من أرصدة االستثمارات العربية البينية (مؤشر ضمان)
 حجم الصادرات
ا
ثانيا :مؤشرات األداء الرئيسية التي تعتبر الهيئة املسؤول الرئيس ي عن تحقيقها وهي -:ا
 نسبة االنجاز من استراتيجية ترويج االستثمار
 الزيادة في فرص العمل الناتجة عن االستثمارات
 درجة رض ى املستثمرين
 حجم االستثمارات في القطاعات ذات األولوية لألردن
 ترتيب الهيئة في جائزة التميز لألداء الحكومي والشفافية
 شهادات االعتماد من جهات دولية التي تتمكن من تحصيلها الهيئة (مثل )ISO 9001:2015
 حجم الصادرات لالستثمارات املستفيدة من االعفاءات والتسهيالت
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ومن الجدير بالذكر أن القيم املستهدفة للمؤشرات الكلية على املستوى الوطني تحتاج الى تحصيل توافق مع شركاء الهيئة
القرارها خالل السنة األول ى .بينما توفر الخطة قيما مستهدفة للمؤشرات على مستوى االهداف االستراتيجية والفرعية
تتطلب مراجعة سنوية لغايات التوثيق والتصحيح

متطلبات تطبيق االستراتيجية :ا
ختمت الوثيقة بالجزء الثالث واألخير والذي يتضمن مجموعة من املتطلبات لضمان نجاح تنفيذ االستراتيجية ،من اهمها
ضرورة البدء بالتنفيذ  ،وانشاء وحدة ادارة الخطة االستراتيجية باالضافة الى تخصيص املوارد املالية الالزمة ضمن
املوازنة السنوية لضمان تنفيذ مشاريع الخطة خالل األعوام الخمس القادمة ( )2022-2018باالضافة الى تنفيذ املراجعة
السنوية لالستراتيجية وخطة العمل واجراء التعديالت الالزمة حسب املخصصات واملوارد املتوفرة لدى الهيئة.

أخيرا ان اعداد الخطة االستراتيجية ما هو اال الخطوة األولى نحو ترتيب األولويات وتحديد الوجهة املستقبلية ،ويبقى
التطبيق ومتابعة وتقييم التطبيق الدورية واملنظمة ،هو ما يحدد مستوى النجاح في تحقيق االهداف .األمر الذي يتطلب
ان يكون التعامل مع خطة التنفيذ الخمسية واملتضمنة تفاصيل املشاريع املقترحة امللحقة بهذه الوثيقة ،باعتبارها وثيقة
ّ
"حية" بحاجة للمراجعة الدورية والتطوير والتعديل بناء على وفرة املوارد والظروف املؤثرة على عمل الهيئة.
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قائمة الجداولا الواردة في الوثيقة ا
الجدول ا
جدول رقم ( )1توزيع االدوار ما بين الهيئة والشركاء في خدمة االستثمار ا
ا
جدول رقم ( )2متطلبات نظام ادارة الجودة ( )ISO 9001:2015ا
ا
جدول رقم ( )3تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة ( )FDIالواردة الى الدول العربية (باملليون

الصفحة ا
 25ا
 36ا
 40ا

دوالر) ا
ا
جدول رقم ( )4أرصدة االستثمارات األجنبية املباشرة ( )FDIالواردة الى الدول العربية (باملليون

 40ا

دوالر) لعامي  2015و  2016ا
جدول رقم ( )5إجمالي املشاريع االستثمارية العربية البينية باملليون دوالر ما بين عامي  2003و 2016ا

 41ا

جدول رقم ( )6مقياس درجة النضوج والتميز
ا

 46ا

اا
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قائمة األشكال الواردة في الوثيقة

ا

الشكل ا
شكل رقم ( )1رسم توضيحي ملنهجية تطوير الخطة االستراتيجية لهيئة االستثمار ا

الصفحة ا
 30ا

شكل رقم ( )2مراحل اعداد استراتيجية هيئة االستثمار واألنشطة املنفذة في كل مرحلة ا
شكل رقم (  )3املخطط االنسيابي التوضيحي لعملية تحليل وتصنيف SWOT

 31ا
 32ا

شكل رقم ( )4مرجعيات املسح البيئي والتحليل الرباعي
شكل رقم ( )5نموذج جائزة امللك عبد هللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية وتوزيع النقاط على املعايير
الرئيسية ا
شكل رقم ( )6دورة الترويج وخدمات االستثمار املتضمنة املمارسات العاملية املثلى ا
شكل رقم ( )7توقعات املستثمرين للبيئة االستثمارية في األردن ،شباط 2017ا

 34ا
 35ا
 37ا
 38ا

شكل رقم ( )8توجهات املستثمرين نحو توسيع أعمالهم في األردن ا

 38ا

شكل رقم ( )9التوزيع الجغرافي لتدفقات االستثمار االجنبي املباشر الواردة باملليار دوالر لعدد من الدول ا

 39ا

شكل رقم ( )10الوزن النوعي والكمي لنتائج التحليل الرباعي ا

 44ا

شكل رقم ( )11نسبة تحقيق املعيار الفرعي بناء على األدلة املادية واملوضوعية ا
معايير جائزة امللك عبد هللا الثاني للتميز في األداء الحكومي والشفافية ا
ا
شكل رقم ( )12نتائج قياس الفجوة حسب
معايير ادارة نظم الجودة ( )QMSا
ا
شكل رقم ( )13نتائج قياس الفجوة حسب
معايير املمارسات العاملية الفضلى ا
ا
شكل رقم ( )14نتائج قياس الفجوة حسب

 45ا
 47ا
 47ا
 48ا
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حول هذه الوثيقة ا
ان هذه الوثيقة تمثل استراتيجية مؤسسية تتناول متطلبات تطوير كفاءة هيئة االستثمار وامكانياتها لتتمكن من تحقيق
األهداف الوطنية املناطة اليها في مجال االستثمار .وتم تطوير هذه الوثيقة بحسب منهجية بطاقات األداء املتوازن والتي
تعتبر منهجية غير تقليدية في التخطيط االستراتيجي تقوم على مبدأ التوازن في تحقيق نتائج املؤسسة ويترافق مع
االستراتيجية نظام الكتروني ملساندة اتخاذ القرار ،يوفر امكانية متابعة وتقييم مستوى تحقق مؤشرات األداء الفرعية
والكلية وبالتالي مستوى التنفيذ الكلي لالستراتيجية بشكل ربعي وسنوي وخالل سنواتها الخمس.
تتكون هذه الوثيقة من ثالثة أجزاء :الجزء األو ال بعنوان "الواقع الحالي وأولويات التدخالت املستقبلية" ّ ,
ويقدم هذا
الجزء صورة عامة حول الهيئة كما يقدم وصفا مختصرا حول منهجية تطوير االستراتيجية ومراحل العمل ثم يقدم
نتائج تحليل الشركاء للهيئة بناء على مهامها ومن ثم يتناول تحليل الواقع املؤسس ي للهيئة "املسح البيئي" وقياس الفجوة
حيث يستعرض ملخص ألهم نتائج املسح البيئي ويختتم هذا الجزء بتسليط الضوء على عدد من القضايا االستراتيجية
التي تواجه الهيئة حاليا وأولويات التدخالت املستقبلية خالل السنوات الخمس القادمة.

ويأتي الجزء الثاني بعنوان "مكونات الخطة االستراتيجية  "2022-2018والذي يتضمن رؤية ورسالة الهيئة باالضافة
الى القيم املؤسسية واألهداف االستراتيجية والفرعية .وينتقل الجزء الثاني من االطار العام للرؤية واألهداف الى منظومة
نموذج بطاقات األداء املتوازن ( )Balanced Scorecardوالتي تتكون من الخارطة االستراتيجية لكل من األهداف ومؤشرات
األداء وبطاقات األهداف واملؤشرات .وينتقل الجزء الثاني من الوثيقة الى محاور االستراتيجية األربعة حيث يستعرض
محاور االستراتيجية ،موقعها من الخارطة االستراتيجية وبطاقات األداء املرتبطة بها متضمنة املشاريع املقترحة لكل محور.

أما الجزء الثالث واألخير من الوثيقة "متطلبات تنفيذ االستراتيجية" والذي يشتمل على مختصر لتوزيع املشاريع حسب
املحاور والكلفة التقديرية لتنفيذ االستراتيجية موزعة حسب املحاور والسنوات ،وينتهي هذا الجزء باستعراض متطلبات
املتابعة والتقييم وآلياته املقترحة.
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 0.1الجزء األول:
الواقع الحالي و أولويات التدخل المستقبلية
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 1.1حول هيئة االستثمار االردنية ا
 1.11النشأة ا
انشئت هيئة االستثمار حسب قانون االستثمار لعام  ،2014قانون رقم ( )30وكنتيجة اللغاء مؤسسة تشجيع االستثمار
وتغيير اسم هيئة املناطق التنموية واملناطق الحرة ونقل برنامج التسويق والترويج في املؤسسة االردنية لتطوير املشاريع
االقتصادية اليها بموجب قانون "اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية" قانون رقم )  ( 17لسنة  .2014وتخضع هيئة
االستثمار لقانون الخدمة املدنية.

 1.12حوكمة االستثمار في األردن ا
أوال :مجلس االستثمار
بحسب قانون الهيئة لعام  ،2014يشرف على االستثمار مجلس االستثمار برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من )1-:وزير
الصناعة والتجارة والتموين )2 ،وزير املالية )3 ،وزير العمل )4 ،وزير التخطيط والتعاون الدولي )5 ،رئيس هيئة
االستثمار )6 ،محافظ البنك املركزي )7 ،رئيس غرفة صناعة األردن )8 ،رئيس غرفة تجارة األردن باالضافة الى  )9أربع
ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة واالختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء
ملدة سنتين قابلة للتجديد ملرة واحدة ويجوز إنهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة املتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها
ويكون أمين عام الهيئة أمين سر ملجلس االستثمار.
وبحسب القانون ،فان مجلس االستثمار يتولى املهام والصالحيات التالية -:
 .1التوصية ملجلس الوزراء بمشروعات التشريعات واالستراتيجيات والسياسات الوطنية الخاصة باالستثمار.
 .2اقرار خطط العمل السنوية للهيئة وتقديم التوصيات.
 .3دراسة املعوقات التي تواجه األنشطة االقتصادية وتحديد سبل معالجتها وتوجيه الهيئة الى اآلليات املناسبة
لذلك.
 .4االشراف على اعمال الهيئة ومراقبتها ومتابعة تنفيذها للخطط والبرامج ذات العالقة باالستثمار.
 .5اقرار البيانات املالية الختامية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
يجتمع مجلس االستثمار مرة كل ثالثة أشهر على األقل ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات األعضاء مع ترجيح صوت الرئيس
أو نائبة في حال تساوي عدد األصوات.
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ثانيا :هيئة االستثمار
هيئة االستثمار بحسب قانون االستثمار ،شخصية اعتبارية تتمتع باستقالل مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك األموال
املنقولة وغير املنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية الالزمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول
املساعدات والهبات والتبرعات ويكون مقرها في ّ
عمان ولها إنشاء مكاتب داخل اململكة أو خارجها .وترتبط الهيئة برئيس
الوزراء.
وحسب القانون ،فان هيئة االستثمار انشئت لغايات جذب االستثمار املحلي واألجنبي وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة
املناخ االستثماري الجاذب وتنشيط الحركة االقتصادية وتعزيز الثقة في البيئة االستثمارية وتنميتها وتنظيمها وزيادة
الصادرات.

مهام وصالحيات هيئة االستثمار حسب القانون - :ا
 .1تنظيم األحكام الخاصة باملناطق التنموية واملناطق الحرة في اململكة وتطويرها ووضعها في خدمة االقتصاد الوطني
ومراقبة تطبيقها.
 .2تقديم جميع الخدمات التي يحتاجها املستثمر داخل املناطق التنموية واملناطق الحرة وتسهيلها وتسريعها ابتداءا
من تسجيل استثماره وترخيصه والحصول على جميع املوافقات وانتهاءا بتشغيل املشروع وضمان استمرايته.

 .3وضع وتنفيذ الخطط والبرامج لتحفيز االستثمارات املحلية واألجنبية وترويجها.
 .4التعريف بالفرص االستثمارية في اململكة وتوفير املعلومات والبيانات للمستثمرين واصدار األدلة واعداد الدراسات
الخاصة بذلك.
 .5إنشاء املراكز التجارية ومكاتب التمثيل واقامة املعارض وفتح األسواق وتنظيم البعثات التجارية بهدف ترويج
املنتوجات الوطنية وتسويقها وتنمية الصادرات الوطنية وتشجيع االستثمار.
 .6اتخاذ القرارات املناسبة بشأن طلبات املؤسسات الخاصة والعامة املحلية منها واألجنبية إلقامة املعارض التجارية
والصناعية في اململكة ومراقبتها ،على أن يحدد رئيس الهيئة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية الشروط
والضوابط واألحكام الخاصة بذلك.
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يتولى إدارة الهيئة واالشراف على شؤونها ويمثلها أمام الغير رئيس يعينه مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء ملدة
أربع سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة على أن يقترن قرار التعيين باإلرادة امللكية السامية .ويعين أمين عام الهيئة بقرار من
مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وفق أحكام نظام الخدمة املدنية.
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 1.13الهيكل التنظيمي -:ا
تضمن الهيكل التنظيمي للهيئة وقت تطوير هذه الخطة عام  2017من ثالث وحدات فنية هي :التطوير املؤسس ي،
العالقات العامة واالعالم ،والحكومة االلكترونية وتكنولوجيا املعلومات .و 12مديرية هي؛  )1ترويج االستثمار)3 ،
الصادرات واملعارض )4 ،الدراسات والسياسات )5 ،النافذة االستثمارية )6 ،خدمات املستثمر )7 ،التسهيالت والحوافز،
 )8التخطيط العمراني للمناطق التنموية والحرة )9 ،التراخيص والرقابة )10 ،الشؤون املالية )11 ،املوارد البشرية و)12
الشؤون القانونية ،ترتبط جميعها باالمين العام
ويرتبط برئيس الهيئة كل من األمين العام ووحدة الرقابة الداخلية كما يرتبط رئيس الهيئة بمجلس االستثمار الذي
يرأسه رئيس الوزراء وبوجود األمين العام ضمن املجلس كـأمين سر للمجلس كما ذكر سابقا.
ومن الجدير بالذكر أن مراجعة الهيكل التنظيمي تتبع الخطة االستراتيجية منطقيا حيث تحدد الخطة خارطة الطريق
وبالتالي املتطلبات الواجب توفيرها للتمكن من تحقيق املخرجات املستهدفة لخارطة الطريق املستقبلية من موارد بشرية
أوال وموارد أخرى ومالية ثانيا .األمر الذي يتطلب مراجعة وتطوير للهيكل التنظيمي لضمان توفر متطلبات تحقيق الخطة
االستراتيجية وذلك مباشرة بعد اعالن واطالق االستراتيجية وخطة التنفيذ الخاصة بها.
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 1.2شركاء الهيئة
ان تعزيز وزيادة حجم االستثمار وتعزيز أثره على النمو االقتصادي في األردن ،يرتبط ويتأثر بشكل كبير بقرارات وسياسات
ومتغيرات عديدة ،تحكمها تقاطعات معقدة بين العديد من املؤسسات .األمر الذي يجعل مسؤولية تنمية وتطوير
االستثمار مسؤولية وطنية البد من ان تتظافر وتتكامل وتتناغم فيها الجهود من قبل جميع املؤسسات املؤثرة في
االستثمار ،وينطبق ذات األمر بخصوص الصادرات والتي تعتبر هيئة االستثمار مسؤولة جزئيا عن تعزيزها وزيادة حجمها
حيث يتأثر حجم الصادرات بعدد كبير من العوامل مثل اتفاقيات التجارة وسعر الصرف للعمالت وسياسة الجمرك
والضرائب وغيرها ال تقتصر فقط على اقامة املعارض واملشاركة بها.
وبالنظر الى أهمية تكاملية األدوار للمؤسسات املؤثرة في االستثمار ،تتداخل مع هيئة االستثمار عديد من املؤسسات؛ بدءا
ً
باملؤسسات والجهات املعنية بوضع السياسات االقتصادية والتشريعات ،وانتهاءا باملؤسسات املعنية بتقديم الخدمات
املستمرة للمستثمر ما بعد التأسيس لضمان نمو االستثمارات القائمة وانعكاس اثرها بشكل أمثل على عجلة الحركة
االقتصادية للمواطن االردني بشكل أساس ي.
الجدول أدناه يبين متطلبات رعاية وتنمية االستثمارات حسب مراحل االستثمار من تجهيز الى استقطاب الى تأسيس
وأخيرا خدمات املتابعة والعناية باالستثمارات القائمة .كما يبين الجهة التنفيذية املسؤولة من طرف الهيئة في كل مرحلة
والشركاء األساسيين للهيئة لضمان التكامل في خدمة االستثمارات وتنميتها.
جدول رقم ( )1توزيع االدوار ما بين الهيئة والشركاء في خدمة االستثمار ا
مراحل خدمة
االستثمار

توفير البيئة االستثمارية المناسبة
والمشجعة

المتطلبات

الثبات في التشريعات والقوانين
ذات األثر على االستثمار

توفر تشريعات مشجعة (حوافز
وتسهيالت واعفاءات ،سياسات
نقدية ومالية مناسبة – تسهيالت
اذن الدخول للمستثمرين باقصر
وقت ممكن "الفيزا")
توفر األمن والخدمات األمنية

جذب االستثمارات
(تسويق األردن كوجهة
فضلى لالستثمار بما فيها
فعاليات الترويج)
وجود هوية تسويقية محددة
وواضحة لألردن كوجهة
منافسة لالستثمار

تسجيل االستثمار

توفر نظام متكامل لتسجيل
االستثمارات ضمن عملية
تسجيل كفؤة (اقصر عدد
من الخطوات بأقل وقت
ممكن وبدون أخطاء)
توفير امكانية التسجيل عن
توفر المواد الترويجية
المتنوعة حسب آليات الترويج بعد (خدمات مأتمتة)
المختلفة وبجودة عالية ولغات
متعددة
توفر ميزانية سخية ألنشطة
الترويج
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ادامة االستثمار وتعظيم أثره
على االقتصاد الوطني
ثبات التشريعات التي يمكن أن
تؤثر على ميزان الربح
والخسارة للمستثمرين
ثبات السياسات االقتصادية
والمالية

توفر نظام وآلية شفافة يمكن
للمستثمر االستعانة بها لتقديم
الشكاوي واالقتراحات

توفر البيئة االلكترونية الكفؤة
توفر البيانات المساندة موثوقة
ومحدثة وسهلة االستخدام
توفر آليات االستفسار والتسجيل
عن بعد

توفر الكفاءات الالزمة
والمناسبة للترويج

توفر بنى تحتية مجهزة بكلفة
منافسة-:

توفر التنسيق المتكامل
بخصوص ترويج االستثمار
مع السفارات والمكاتب
الحكومية

مواقع مجهزة
شبكة نقل كفؤة ومنافسة
توفر متطلبات االنتاج االساسية
بكلف منافسة
"العمالة الكفؤة – المواد الخام -
الكهرباء – المياه  -االتصاالت"

توفر البيانات الدقيقة حول
المستثمرين واالستثمارات
القائمة وتحديثها بشكل دوري
وتحليلها للوقوف على
التغيرات في حركة
االستثمارات
توفر البيانات الحديثة والدقيقة
باستمرار حول العمالة وكلف
مدخالت االنتاج لالستثمارات
القائمة واحتياجات اصحاب
االستثمارات القائمة

توفر خدمات صيانة البنى التحتية
في المناطق التنموية والحرة
توفر الخدمات المساندة للمستثمر
(السكن ،التعليم ،الصحة)
توفر متطلبات التسويق (اتفاقيات
بينية ودولية تضمن تنافسية الكلفة)

الجهة المعنية
بشكل رئيسي
المؤسسات
الشريكة

مجلس االستثمار بكل الوزارات
والمؤسسات الممثلة فيه
مجلس الوزراء
مجلس السياسات االقتصادية
البرلمان
وزارة المالية

توفير الخدمات الكفؤة والفعالة
والتي تستجيب الحتياجات
المستثمرين القائمين وضمان
تعريفهم بها

توفر الكفاءات واآلليات
والضوابط الالزمة لتنسيق
عملية الترويج في الخارج من
خالل السفارات
مديرية الترويج

النافذة الواحدة

وزارة الخارجية

المجلس القضائي األردني
وزارة العدل والمحاكم
المختصة
وزارة الصناعة والتجارة
غرف الصناعة والتجارة
امانة عمان ووزارة
البلديات
البنك المركزي
جمعية البنوك

وزارة السياحة
وزارة االعالم
الجهات والمؤسسات الدولية
المانحة

البنك المركزي
شركات التطوير
وزارة الصناعة والتجارة
وزارة العمل ومؤسسة التدريب
المهني
االحصاءات العامة
وزارة التربية والتعليم
وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي
وزارة الداخلية

وحدة خدمات المستثمر
()Aftercare unit
مجلس االستثمار
مجلس السياسات االقتصادية
شركات التطوير
وزارة العمل
المناطق الحرة
االحصاءات العامة
المنظمات الدولية ذات العالقة
أمانة عمان والبلديات
وزارة الخارجية
مختلف الوزارات الخدمية
وزارة المالية
المجلس القضائي األردني
والمحاكم ذات العالقة
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 1.3منهجية ومراحل تطوير االستراتيجية ا
لقد اشتملت منهجية ونطاق العمل في اعداد االستراتيجية على مجموعة من االليات سيتم التعرض لها بش يء من
التفصيل وعلى النحو التالي-:
اوال -:البحث املكتبي ومراجعة الوثائق الوطنية واالدبيات السابقة ا
تم في هذه املرحلة مراجعة كافة االدبيات والتقارير والدراسات ذات العالقة باملوضوع باالضافة الى التوجهات واألولويات
الوطنية ذات العالقة باالستثمار وأثر االستثمار على التنمية والنمو االقتصادي .ومن الوثائق الوطنية املرجعية التي تم
االستناد اليها ملطابقة نتائج التحليل الرباعي وتحديد التوجهات االستراتيجية املستقبلية بالتوافق مع األولويات الوطنية
هي-:
 .1رؤية األردن 2025
 .2األجندة الوطنية
 .3خطة تحفيز النمو االقتصادي
 .4استراتيجية ترويج االستثمار
 .5استراتيجية ترويج الصادرات
ا

ثانيا -:تبني مجموعة من النماذج املرجعية للمسح البيئي والتحليل الرباعي والنضوج املؤسس ي ا
اثناء عملية التحليل واملسح البيئي والغراض تقييم العوامل الداخلية والخارجية املحيطة بالهيئة استنادا على معايير
محددة (معايير التميز والنضج املؤسس ي للهيئة) تم اعتماد مجموعة من النماذج املرجعية ألغراض التحليل والتصنيف،
ً
والتي تشكل مراجع أساسية ملفهوم التميز والنضوج املؤسس ي والشفافية وتتميز باعتمادها على مستوى عالمي نظرا
لتحقيق املؤسسات التي اعتمدتها النجاح االستراتيجي من جهة وكذلك لشموليتها فيما يتعلق باملحاور االستراتيجية
 Strategic Themesالتي تشكل الركائز الرئيسية  Major Pillarsملختلف االعتبارات االستراتيجية املستخدمة لتحديد
مستوى النضوج املؤسس ي وخارطة الطريق واألهداف االستراتيجية  .Strategic Map/ Strategic goalsويمكن تلخيص
معايير املسح البيئي والتحليل الرباعي املعتمدة كما يلي:
-

نموذج التميز األوروبي EFQM
نظم إدارة الجودة  QMSو مناهج تحليل السياق املؤسس ي Organizational Context
املمارسات العاملية لترويج االستثمار Investment Promotion Best Practices
التقارير الدولية ذات العالقة بتصنيف بيئة االستثمار
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-

الرؤى واالستراتيجيات الوطنية

ا
ثالثا -:املنهجية التشاركية مع الشركاء ا
بعد ان تم االنتهاء من تجهيز تقرير مراجعة االدبيات والوثائق الوطنية والدراسات السابقة تم اعتماد املنهجية التشاركية
مع الشركاء وفقا ملا يلي-:


عقد مجموعة من اللقاءات مع االدارة العليا املتمثلة بعطوفة األمين العام للهيئة وتمت مناقشة مجموعة من

النقاط تضمنت العالقة مع األطراف الخارجية ذات العالقة ،وتجارب التطوير السابقة والحالية والرؤية املستقبلية
للهيئة والتحديات الداخلية والخارجية.


عقد مجموعة من االجتماعات مع جميع مدراء وممثلي مديريات الهيئة من خالل برنامج شامل لدراسة أوضاع

الهيئة املستهدفة باملشروع ،وبهدف خلق قنوات تواصل فعالة مع جانب األعمال في الهيئة ،وللتمكن من ملس احتياجات
ومتطلبات العمل والتعرف إلى الواقع الفعلي عن قرب وذلك لتقديم نتائج واقعية ومخصصة بدقة ،وقد تم جمع
تفاصيل حول طبيعة املهام والواجبات املتعلقة باملديرية ،االطالع على اجراءات وأدلة العمل املتوفرة ،االطالع على
البيانات املتوفرة في املديرية بما يشمل مؤشرات االداء املتعلقة بأعمالها ،مراجعة آليات االتصال والتفاعل مع املديريات
االخرى ،االطالع على طبيعة التنظيم االداري في املديرية ،اجراء تحليل  SWOTعلى مستوى املديرية.
عقد ورشة عمل مع األطراف والجهات املعنية ( Stakeholdersوزارات ،إدارات حكومية ،مستثمرون ،شركات

تطوير) بهدف تقديم ملخص حول مشروع الخطة االستراتيجية للهيئة والتطورات على مراحل املشروع باإلضافة الى
تحليل متطلبات وتوقعات األطراف املعنية كجزء من عملية تحليل السياق املؤسس ي للهيئة والتحليل الرباعي بشكل عام
بحيث تم تحليل واقع الحال والوقوف على نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه عمل الهيئة مع الجهات
ذات العالقة واستشراف املستقبل وتقديم سيناريوهات التعامل مع هذا الواقع وتحديد مجاالت وأولويات العمل من
خالل مصفوفة تداخالت تحتوي على مشاريع ومبادرات وسياسات تدعم استراتيجية الهيئة.


تم تنظيم عدد من املقابالت الشخصية مع املختصين من البنك الدولي وعلى مرحلتين االولى خالل جلسات

العصف الذهني والثانية من خالل عرض ملخص االستراتيجية ملجموعة من املختصين لغايات املراجعة واضافة خبراتهم
في املجال.
وتبين األشكال رسما توضيحيا للمنهجية واملراحل التي اعتمدت لتطوير استراتيجية الهيئة
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شكل رقم ( )1رسم توضيحي ملنهجية تطوير الخطة االستراتيجية لهيئة االستثمار ا

ي

ال س البي  -التحليل الرب
SWOT

ال سس -
الت يز والن
رور الت يير

النت
تحليل الح لة ال رج ية
Baseline

الر ية االستراتيجية
Vision Strategic

ت ي ال رطة االاستراتيجية
Mapping Strategy

ت ي بط ت ا دا ال تواز
Scorecards Balanced
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شكل رقم ( )2مراحل اعداد استراتيجية هيئة االستثمار واألنشطة املنفذة في كل مرحلة ا

ت ب ة وت يي تنفي
ت ي ن
االستراتيجية االلكترون

ي

تحليل الوا ع

تحديد التوج ت
االستراتيجية
الر يسية

الفجو

ي ة استراتيجية
ال ي ة

تنزيل ن
ال ت ب ة وتف يل

ا نيس

.1
.2

.3
.4
.5

ج ع البي ن ت والو ق
وتحليل
الو وف ل وا ع الح ل
س ال وارد ال تو ر
ب ت ردية ع
ال ديري ت
تحليل ال رك
ور ة ل ع ال رك
لتحليل الوا ع الح ل
ا داد ت رير وا ع الح ل
و راج ت ع ال ي ة

ب

.1

.2
.3

ور ة ل ع ريق
ال ي ة ال رار
رج ي ت ي
الفجو
تنفي ي الفجو
ا داد الت رير
و راج ت ع ال ي ة

.1

.2

.3
.4

.1

استن دا ال ت رير
ي الفجو والتحليل
تحديد
الرب
التوج ت االستراتيجية
.2
الر يسية
تحديد ال ب درات
االستراتيجية الت
تح ق التوج ت
رات االدا
تحديد
الر يسية
.3
ن ة وا رار
التوج ت االستراتيجية
و رات ا دا
.4
الر يسية وال ب درات
االستراتيجية الر يسية
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ج ع ال لو ت حول
ال ريع ال ة لد
ال ي ة وااللتزا ت
ال ست بلية
ا داد طة ال ل
ت نة االلتزا ت
الح لية وال ست بلية
وال ريع يد التنفي
ب ال ة ال ال ب درات
ال ترحة
ا داد ال رطة
االستراتيجية و سود
الو ي ة الن ية
و ن ت ع
ر
ال ي ة وا راره

.1

.2
.3

.4
.5

ت يي ا ك ني ت
ال ي ة الت نية
لتنزيل وتف يل ن
ال ت ب ة االلكترون
تطوير رطة
ال رات
ت ي بط ت
ا هداف
وال رات
بط ت
ون
ال ريع
ت ي الن
ا تب ر الن
وج هزيت

.1
.2

.3

تنزيل الن
لد ال ي ة
ر الية
الن
وتدريب
ال ي لي
ا تب ر كف
الن
وتسلي

 1.4املسح البيئي والتحليل الرباعي ا
ألن كفاءة التخطيط االستراتيجي تعتمد على نوعية ودقة وشمولية املنهجية املتبعة وكذلك البيانات واملعلومات التي
يتم االستناد اليها في عملية التحليل الرباعي للواقع الحالي .لذا بدأت عملية التحليل الرباعي بمرحلة مكثفة من جمع
البيانات واملعلومات املتوفرة تضمنت جمع للوثائق املتوفرة لدى الهيئة وعقد لقاءات مع االدارة العليا واملديريات
التنفيذية وتنفيذ مجموعة من ورشات العمل الداخلية مع فريق التخطيط الذي تم تسميته من قبل الهيئة
ملساندة عملية التخطيط باالضافة الى عدد من ورشات العمل ضمت جميع مدراء مديريات الهيئة وورشة عمل
رئيسية مع الشركاء واملعنيين باالستثمار لغايات التوافق مع الشركاء واملعنيين حول نتائج التحليل الرباعي
واألولويات املستقبلية املتقاطعة مع الشركاء
شكل رقم ( )3املخطط االنسيابي التوضيحي لعملية تحليل وتصنيف  ،SWOTا
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املعايير التي استخدمت لتنفيذ التحليل الرباعي ا
تعتمد عملية املسح البيئي على تقييم العوامل الداخلية والخارجية املحيطة بالهيئة استنادا الى معايير محددة (معايير
ّ
ّ
املؤسس ي للهيئة) يتم االرتكاز عليها أثناء عملية التحليل.
التميز والنضج
ُ ّ
شكل مراجع أساسية ملفهوم ّ
التميز
وقد تم اعتماد مجموعة من النماذج املرجعية ألغراض التحليل والتصنيف ،والتي ت
ً
ّ
املؤسس ي والشفافية وتتميز باعتبارها على مستوى عالمي نظرا لتحقيق املؤسسات التي اعتمدتها النجاح
والنضوج
ُ ّ
االستراتيجي من جهة وكذلك لشموليتها فيما يتعلق باملحاور االستراتيجية  Strategic Themesالتي تشكل الركائز الرئيسية
ّ
املؤسس ي وخارطة الطريق واألهداف
 Major Pillarsملختلف االعتبارات االستراتيجية املستخدمة لتحديد مستوى النضوج
االستراتيجية .Strategic Map/ Strategic goals

النماذج املرجعية لعملية التحليل الرباعي لهيئة االستثمار والتي استخدمت كذلك في عملية قياس الفجوة نحو النضوج
والتميز املؤسس ي
 .1نموذج ّ
التميز األوروبي EFQM
ّ
املؤسس ي Organizational Context
 .2نظم إدارة الجودة  QMSو مناهج تحليل السياق
 .3املمارسات العاملية لترويج االستثمار Investment Promotion Best Practices
 .4التقارير الدولية ذات العالقة بتصنيف بيئة االستثمار
 .5الرؤى واالستراتيجيات الوطنية
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شكل رقم ( )4مرجعيات املسح البيئي والتحليل الرباعي

نموذج التميز األوروبي ا
تم االستناد الى معايير التميز "لجائزة امللك عبد هللا الثاني للتميز في األداء الحكومي والشفافية" واملستقاة من نموذج
التميز االوروبي والتي تستند الى تقييم  9معايير رئيسية يندرج تحت كل معيار رئيس ي منها مجموعة من املعايير الفرعية.
تنقسم معايير التميز االساسية الى معايير تعتبر ممكنات للتطور املؤسس ي هي )1 -:القيادة )2 ،األفراد )3 ،االستراتيجية)4 ،
الشراكات واملوارد )5 ،العمليات والخدمات.
ومعايير تقيس نتائج تنفيذ املؤسسة ألنشطتها وبرامجها وهي )6 -:نتائج األفراد )7 ،نتائج متلقي الخدمة )8 ،نتائج املجتمع
و  )9النتائج الرئيسية ويوضح الشكل أدناه نموذج جائزة امللك عبد هللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية وتوزيع
النقاط على املعايير الرئيسية.

ا
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شكل رقم ( )5نموذج جائزة امللك عبد هللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية وتوزيع النقاط على املعايير
الرئيسية ا

نظام إدارة الجودة -:ا
ّ
املؤسس ي وتحليل املخاطر
وهو نظام يعمل على وضع سياسات وأهداف الجودة في املؤسسة على أساس تحليل السياق
وتحليل احتياجات وتوقعات األطراف ذات العالقة وتحقيقها ،عن طريق إدارة املوارد والعمليات وتوفير اآلليات اإلدارية
الالزمة للضبط واملراقبة والتحسين املستمر .وقد تم اعتماد املواصفة العاملية ايزو  9001باصدارها األخير  2015ألغراض
املسح البيئي والتحليل الرباعي .ويبين الجدول ( )2أدناه متطلبات نظام إدارة الجودة اصدار 2015
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جدول رقم ( )3متطلبات نظام ادارة الجودة ( )ISO 9001:2015ا
متطلبات نظام إدارة الجودة QMS
الرمز

المتطلب

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

الوصف

سياق عمل المؤسسة



فهم المؤسسة وتحليل سياق العمل Organization Context

Organization Context



فهم وتحليل متطلبات الجهات ذات العالقة



تحديد مجال تطبيق نظام إدارة الجودة



انشاء وتطبيق نظام إدارة الجودة

القيادة



متطلبات القيادة والتزام اإلدارة العليا

Leadership



اعداد وإدارة سياسة الجودة



تحديد األدوار والمسؤوليات والصالحيات

التخطيط



تحليل االخطار وادارتها Business Risk Analysis

Planning



تخطيط وإدارة أهداف الجودة



التخطيط لمواكبة التغييرات

الدعم



الموارد (البنية التحتية ،الموارد البشرية ،بيئة العمل)

Support



تحليل وإدارة الكفاءات



إدارة التدريب



إدارة المعرفة



إدارة االتصال والتواصل الداخلي والخارجي



إدارة المعلومات

العمليات



التخطيط وضبط العمليات

Operations



دراسة احتياجات السوق والتواصل مع العمالء



عملية التخطيط للعمليات



ضبط توريد الخدمات واللوازم



تحقيق الخدمات



إدارة الخدمة غير المطابقة

قياس األداء



المتابعة ،القياس ،التحليل والتقييم

Performance Measures



التدقيق الداخلي



المراجعة اإلدارية



إدارة حاالت عدم المطابقة واإلجراءات التصحيحية



التحسين المستمر

التطوير Improvement
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املمارسات العاملية لترويج االستثمار ا
ُيعتبر مستوى تطبيق املمارسات العاملية في ترويج االستثمار من أهم املعايير التي يتم اعتمادها لتحليل البيئة الداخلية
والخارجية للهيئات واملؤسسات املسؤولة عن ترويج االستثمار في العالم .وبناء عليه ،فقد تم اعتماد مجموعة من املراجع
َ
بهذا الخصوص بحيث تشكل املمارسات واملتطلبات واملعايير الدولية منطلقا لتحليل الوضع الحالي في الهيئة واعتمادها
ّ
كتوجهات استراتيجية يتم أخذها بعين االعتبار في مختلف مراحل اعداد الخطة االستراتيجية .وتستند املمارسات الفضلى
على نهج في الترويج لالستثمارات ال ينتهي بمجرد جذب االستثمارات املرغوبة وتسجيلها وانما يعتبر عملية الترويج
لالستثمار دورة متكاملة مستمرة تبدأ بتجهيز البنية التحتية الالزمة لجذب االستثمارات ،من توفير البيانات واملعلومات
وبناء الصورة العامة للبلد ،الى تحديد االستثمارات املستهدفة الى تنفيذ وادارة عملية الترويج الى تسجيل االستثمار
وتشغيله وتنتهي باملتابعة املستمرة لالستثمارات القائمة والوقوف على احتياجاتها والصعوبات التي تواجهها ،ومن ثم تعود
من جديد الى تحديث البيانات واملعلومات وتطوير الصورة العامة من جديد وهكذا .الشكل أدناه يبين دورة ترويج وخدمة
االستثمار حسب أفضل املمارسات
الستثمار املتضمنة املمارسات العاملية املثلى
ا
شكل رقم ( )6دورة الترويج وخدمات ا

• توفير البيانات والمعلومات
وملفات ترويج الفرص
االستثمارية
• التخطيط لالستثمار
• السياسات والحوافز
المشجعة
• الترتيب عالميا
• تتبع التطور والتحسن
• تشكيل الوعي بصورة البلد
كوجهة لالستثمار

التعرف على المستثمرين
الواعدين واستهدافهم
• تنفيذ الترويج وبناء
العالقات العامة
• التسويق للفرص وتوفير
المعلومات
• تنفيذ فعاليات ترويج
• استهداف قطاعات
وشركات محددة
• تنفيذ زيارات للشركات
المستهدفة

• توفير المعلومات الالزمة
• المساندة في بناء التواصل
مع المستثمرين الواعدين
• خدمات النافذة الواحدة
• توفير الحوافز واالعفاءات
المشجعة
• تنفيذ زيارات ميدانية
للمواقع مع المستثمرين
المستهدفين

بناء الصورة العامة
تقديم الخدمات للمستثمر

ا
ا
ا
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العناية بالمستثمر بعد التسجيل
وكسب التأييد للسياسات
الداعمة لالستثمار
• االستمرار بمتابعة
المستثمر بعد التسجيل
• تتبع الصعوبات التي
تواجهها االستثمارات
القائمة ومعالجتها
• متابعة تلبية متطلبات
االستثمارات القائمة من
العمالة ،خدمات البنى
التحتية والخدمات األخر

التقارير الوطنية اواالقليمية اوالدولية ذات العالقة باالستثمار ا
ً
ألغراض التحليل الرباعي ،وخصوصا فيما يتعلق بتحليل البيئة الخارجية "تحليل الفرص واملهددات الخارجية" ،فقد تم
االستناد الى مجموعة تقارير رئيسية تعطي دالالت مهمة حول البيئة االستثمارية ونتائج األردن مقارنة بغيره من الدول في
مجال االستثمار.
أوال وطنيا :ا
عبر تحليل نتائج مسح آراء املستجيبين حول التوقعات للبيئة االستثمارية في األردن واملنفذ بتاريخ شباط  2017والذي
بينت نتائجه أن أكثر من نصف املستثمرين الحاليين في األردن اعتبرو البيئة االستثمارية غير مشجعة حيث أشار ما
مجموعه  %52تقريبا الى ارتفاع االضرائب والكلف التشغيلية والركود االقتصادي باعتبارها االسباب التي أدت الى
توقعاتهم السلبية حول البيئة االستثمارية .وأشار  %56.3الى أنهم ينوون ابقاء اعمالهم كما هي خالل العام املقبل مقابل
 %28.6ينوون توسيعها.
شكل رقم ( )7توقعات املستثمرين للبيئة االستثمارية في األردن ،شباط 2017ا

املصدر :منتدى االستراتيجيات االردني ،مسح آراء املستجيبين حول التوقعات للبيئة االستثمارية في االردن
شباط،2017

ا

شكل رقم ( )8توجهات املستثمرين نحو توسيع أعمالهم في األردن ا
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ا

املصدر الساب
ا
نفس

ا
ثانيا :اقليميا ا
في ترتيب الدول من حيث جاذبيتها لالستثمار األجنبي املباشر "مؤشر األداء املحتمل" ،تأتي الدول العربية في املرتبة الرابعة
على مستوى العالم بين  7مجموعات جغرافية تضم  109دولة .حيث مثلت االستثمارات االجنبية املباشرة الى الدول
العربية مجتمعة ما نسبته  %2.3فقط من االجمالي العالمي.

شكل رقم ( )9التوزيع الجغرافي لتدفقات االستثمار االجنبي املباشر الواردة باملليار دوالر

املصدر :تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية "مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار" لعام  2016والذي تصدره املؤسسة العربية لضمان
االستثمار وائتمان الصادرات ا

أما من حيث ارصدة االستثمارات األجنبية املباشرة ( )FDIالواردة للدول العربية خالل العامين  2015و  2016فقد
تصدرت السعودية بحصة من االجمالي للدول العربية بلغت  %27.8تبعتها االمارات بحصة بلغت ( ،)%14.1ثم مصر
( ،)%12.3بينما بلغت حصة األردن على ( )%3.9من مجموع أرصدة االستثمارات االجنبية املباشرة الواردة للدول
العربية.1

1

تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية "مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار" لعام  ،2016املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ا
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جدول رقم ( )4أرصدة االستثمارات األجنبية املباشرة ( )FDIالواردة الى الدول العربية (باملليون دوالر) ا
لعامي  2015و  2016ا
ا
أرصدة االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة
الى الدول العربية (بالمليون دوالر) لعامي  2015و 2016
2015

2016

الجزائر
جيبوتي
السعودية
السودان
سورية
الصومال
العراق
سلطنة عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
ليبيا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن

30,629
108,959
28,324
34,689
26,232

32,148
117,944
28,606
29,305
27,778

الحصة من االجمالي
لعام )%( 2016
3.9
14.1
3.4
3.5
3.3

1,520
8,986
282
-5,385
1,546

1,629
224,050
24,404
10,743
1,623
15,409
18,406
2,511
33,169
14,604
58,455
19,237
94,307
49,671
6,478
3,426

1,789
231,502
25,467
10,743
1,962
9,498
18,548
2,588
33,943
14,260
61,019
19,730
102,324
54,784
6,750
2,865

0.2
27.8
3.1
1.3
0.2
1.1
2.2
0.3
4.1
1.7
7.3
2.4
12.3
6.6
0.8
0.3

160
7,453
1,064
0
339
-5,911
142
77
774
-344
2,564
493
8,017
5,114
272
-561

10
3
4
0
21
-38
1
3
2
-2
4
3
9
10
4
-

اإلجمالي العربي

806,954

833,554

100

26,600

3

الدولة
األردن
اإلمارات
البحرين
تونس

المصدر  :األونكتاد  -تقرير االستثمار في العالم 2107

ا
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قيمة التغير

نسبة النغير
()%
5
8
1
-16
6

42

باالضافة الى االستثمارات االجنبية ،تعتبر االستثمارات العربية ما بين الدول العربية نفسها "االستثمارات البينية" من
املؤشرات املهمة أيضا .بمقارنة األردن مع الدول العربية من حيث إجمالي االستثمارات العربية البينية حيث تعتبر حصة
االردن متواضعة
جدول رقم ( )5إجمالي املشاريع االستثمارية العربية البينية باملليون دوالر ما بين عامي  2003و 2016ا

ج ل ال

ال

در الوج ة

ا

رات

ر

الس ودية

البحري
الكويت

2,625 6,023

طر

942

ا رد
سلطنة

268

1,164

2

283

107

1,023

تون

6

7

983

155

37

734

335

11

28

79

80

24

78

185

35

15

105

13

195

11

1,152 3,744
773

13

946

7

300

345

6

205
30

22

100

178

5,099 2,049

36

178

45

ال رب

517

129
321

لسطي
141

118
153

1,050

الي
االج ل

28

38,043

27

31,089

150

23,290

127

43

3,414
2,460

163

121
88

1,881
1,015

850

31

776

11

9

352

315
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ثالثا :عامليا
تقرير التنافسية العاملية الذي يصدره بشكل سنوي املنتدى االقتصادي العالميّ ،
يقيم دول العالم من حيث قدرتها على
تقديم االزدهار ملواطنيها استنادا الى  114معيار .حيث أحرز االردن املرتبة  63عامليا و  6عربيا من مجموع  140دولة.2
أما تقرير سهولة ممارسة األعمال والذي تصدره مؤسسة التمويل الدولي فقد تقدم األردن درجة واحدة بحصوله على
املرتبة  118مقارنة ب  119العام املاض ي ،من بين  190دولة .يتناول تقرير سهولة ممارسة األعمال عددا من املعايير ذات
العالقة منها سهولة بدء النشاط التجاري والتي كان ترتيب األردن فيها  106مقارنة ب  98عام  2016متراجعا  8درجات.3
ُ
وتعتبر نتائج تقارير التنافسية العالمي وتقرير سهولة ممارسة انشطة األعمال من العوائق املحتملة واملهمة في جذب
َ
االستثمار ملا تحتويه من مؤشرات تعطي انطباعا للمستثمر الخارجي عن البيئة االقتصادية واالستثمارية داخل اململكة
وتؤثر في قرار املستثمر حول االستثمار في اململكة.

نتائج التحليل الرباعي وأهم التحديات ا
للتمكن من التركيز على أكثر نتائج التحليل أثرا على الهيئة ونتائج عملها ،تم استخدام منهجية التوزين على مقياس ثالثي
(تأثير حرج – تأثير متوسط – تأثير طفيف) ،والتي مهدت الطريق النتاج مصفوقة التحليل الرباعي والتي بدورها كانت
أساس تحديد التوجهات االستراتيجية
وبناء على نتائج التحليل الرباعي ،فقد ّ
تبين أن الهيئة تمتلك  5نقاط قوة و 9نقاط ضعف على املستوى الداخلي وتتمثل
ب:
جوانب القوة -:ا
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تبني التوجه االستراتيجي من قبل اإلدارة العليا
توفر مفهوم النافذة االستثمارية وتوفر البنى التحتية الخاصة بالنافذة
توفر القوانين والتشريعات واألنظمة الالزمة
وجود عدد من املشاريع التطويرية التي يتم تنفيذها داخل الهيئة
توفر الخبرات اإلدارية والفنية
وجود دليل خدمات هيئة اإلستثمار

Global competitiveness index 2015-2016
Doing Business Report 2017, WBG
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2
3

ا
جوانب الضعف -:ا
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

إدارة العمليات
أدوات الرقابة اإلدارية
العملية التنظيمية
املؤسسية َ
ّ
الحرجة
القيم
نظام النافذة وخدمة املستثمرين
عمليات الترويج
الدراسات واملعلومات وأنظمة دعم القرار
مراقبة وحاكمية الشركات ّ
املطورة
نظام العناية باملستثمر وقياس رض ى املستثمر

أما على املستوى الخارجي ،فقد ّ
تبين أن الهيئة تمتلك  5فرص خارجية وتتأثر ب  6تهديدات/تحديات خارجية تتمثل ب:
الفرص الخارجية  -:ا
.1
.2
.3
.4
.5

الدور االستراتيجي للهيئة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة لألردن
ّ
استثمار االستراتيجيات الوطنية (وثيقة األردن  2015وخطة تحفيز النمو االقتصادي األردني ) 2022- 2018
مشروع الحكومة االلكترونية
املناخ االستثماري
ّ
التحول األوروبية
مشاريع تمويل

التحديات الخارجية -:ا
.1
.2
.3
.4
.5
.6

استقاللية الهيئة اإلدارية واملالية وموازنة دعم تطبيق استراتيجياتها وعملها
الشراكة االستراتيجية مع الجهات ذات العالقة
القوانين والتشريعات
أثر تقرير التنافسية العالمي وتقرير سهولة ممارسة األعمال
التحديات املحلية واالقليمية
أثر نتائج ثقة املستثمرين في األردن على االستثمار
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وباعطاء نتائج التحليل أوزانها على مقياس (حرج – متوسط – طفيف) ،يتبين أن النتيجة بشكل عام تميل الى جانب
التهديدات ونقاط الضعف
ا
شكل رقم ( )10الوزن النوعي والكمي لنتائج التحليل الرباعي ا

ال

در :ت رير نت

ال س البي

والتحليل الرب

–

روع ا داد استراتيجية هي ة االست ر ل
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وا 2022-2018

 1.5مستوى النضج املؤسس ي وقياس الفجوة ا
مرجعيات قياس الفجوة املؤسسية ا
املفصل ملرجعيات ّ
ّ
التميز والنضوج املؤسس ي
تم اعتماد نتائج التحليل الرباعي  ،SWOT Analysisالجراء التحليل والتقييم
داخل الهيئة بما يشمل املرجعيات التالية:
 نموذج التميز األوروبي  EFQMالذي تم اعتماده في برنامج جائزة امللك عبدهللا للتميز املؤسس ي والشفافية
 نظم إدارة الجودة  QMSومناهج تحليل السياق املؤسس ي Organizational Context
 املمارسات العاملية لترويج االستثمار Investment Promotion Best Practices
ا
وللتمكن من التوصل إلى القياس النهائي للنضوج والتميز املؤسس ي فقد تم اتباع الخطوات التالية :ا
تحديد عدد النقاط املستحقة لكل معيار فرعي من املعايير املدرجة كمرجعيات لقياس الفجوة ،وذلك عن طريق تقييم
مستوى التطبيق والتبني وطبيعة النتائج واالجراءات املتخذة ألغراض التحسين والتطوير لكل معيار .ويتم تحديد نسبة
تحقيق املعيار الفرعي لكل من املنهجية والتطبيق والتحسين بناء على توفر األدلة املادية واملوضوعية بهذا الخصوص
ً
استنادا الى نتائج التحليل الرباعي السابقة
شكل رقم ( )11نسبة تحقيق املعيار الفرعي بناء على األدلة املادية واملوضوعية

ال

در :ت رير الن و ال سس و ي

الفجو –

روع ا داد استراتيجية هي ة االست ر ل
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وا 2022-2018

 .1تم احتساب قيمة املعيار الرئيس ي عن طريق جمع نتائج كل معيار فرعي.
 .2تم جمع النقاط لكل املعايير في مجموع واحد ،ومن ثم مقارنته بجدول رقم (" )3مقياس درجة النضوج والتميز"
والذي يمثل مستويات النضوج والتميز املؤسس ي.
جدول رقم ( )6مقياس درجة النضوج والتميز
النتيجة النهائية

درجة
النضوج

311 – 1

ضعيف

الهيئة ال تحقق الحد األدنى من معايير التميز والنضوج المؤسسي وال بد من البدء بحل المشاكل
األكثر جدية لتجاوز هذ المرحلة.

711 - 310

تقليدي

الهيئة تعمل ضمن المفهوم التقليدي لإلدارة بدون استخدام األدوات والبرامج االدارية الحديثة.

811 - 710

متميز

الهيئة استطاعت أن تحقق نسبة مرتفعة من معايير التميز ،وال تحتاج إلى الكثير من الجهد او
االستثمار للوصول إلى مستوى النضوج المستهدف.

أكبر من 811

ريادي

الهيئة استطاعت بالفعل تحقيق مستوى النضوج المستهدف والوصول إلى أقصى درجات التميز
والجودة ،وتعتبر مثاالً يحتذى به على الصعيد المحلي واإلقليمي.

وصف مستوى النضوج

نتائج قياس الفجوة ومستوى النضج املؤسس ي للهيئة -:ا
تم قياس نتائج مستوى النضج املؤسس ي والفجوة بناء على التحليل العميق لواقع الحال في الهيئة ألغراض اعداد الخطة
االستراتيجية وبناء على منهج التدقيق  ،Audit Approachبحيث أن النتائج يمكن أن تختلف في حال تم اجراء التقييم
بمنهج مختلف كما هو مثال مستخدم من قبل مقيميي جائزة امللك عبدهللا الثاني للتميز الحكومي .كما ويجدر التنويه الى
أن عملية التقييم قد تمت بناء على واقع العملية أو النشاط ،وال تعتبر النتائج أدناه تقييما للمديريات أو املوظفين
املسؤولين عن هذه العمليات ،وذلك من منطلق تعدد العوامل املؤثرة واألطراف املشتركة في تنفيذ هذه العمليات
والنشاطات على مستوى الهيئة الداخلي أو على املستوى الخارجي املتمثل باألطراف ذات العالقة.

وألغراض الوقوف على الوضع الحالي (كحالة مرجعية) لغايات اجراء عمليات التقييم املستقبلية للخطة االستراتيجية
ونتائجها ،فقد تم تعريف نقاط مرجعية ( ،)Reference Points / Statusترتكز على نتائج كل من املسح البيئي (التحليل
الرباعي) ،ومقياس مستوى التميز والنضوج املؤسس ي ،ونتائج التقارير الدولية ذات العالقة بالتنافسية العاملية وسهولة
ممارسة األعمال ،باعتبارها الحالة املرجعية  Baselineللهيئة ،وتبين األشكال التالية ( )16 ،15 ،14 ،13نتائج قياس
الفجوة نحو التميز والنضوج املؤسس ي.
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معايير جائزة امللك عبد هللا الثاني للتميز في األداء الحكومي والشفافية
ا
شكل رقم ( )12نتائج قياس الفجوة حسب
التميز األوروبي ( )EFQMا
ا
املستندة الى نموذج ادارة
التحصيل المستهدف

التحصيل األقصى

التحصيل الفعلي

القيادية
180
160

ستراتيجية

النتائجاالرئيسية

140
120
100
80
60

فراد

نتائجاا جتمع

40
20
0

نتائجا فراد

الشراكاتاواملوارد

نتائجاالزبائن

العملياتاوالخدمات

ا
شكل رقم ( )13نتائج قياس الفجوة حسب معايير ادارة نظم الجودة ()QMS
ا
التح يل ال ست دف

التح يل الف ل

التح يل ا

السيا ااملؤسس ي
200
180
160

القيادية

التحسين

140
120
100
80
60
40
20
0

مقاييسا داء

التخطيط

العمليات

الدعم
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شكل رقم ( )14نتائج قياس الفجوة حسب معايير املمارسات العاملية الفضلى ا

التح يل ال ست دف

التح يل الف ل

التح يل ا

بناءاالصورةاالعامة
200
180
160
140
120
100

التعرفاعلىااملستثمريناالواعدينا
واس هدافهم

80
60

مناصرةاالسياسات

40
20
0

خدماتا ستثماراومقترحاتااملشاريعا
ستثمارية

الرعايةاالالحقة

ويجدر الذكر أن البيانات التفصيلية حول تحليل الواقع الحالي وقياس الفجوة نحو ّ
التميز املؤسس ي متوفرة لدى الهيئة في
تقارير مفصلة ،ويمكن االستعانة بهذه التقارير لغايات اعادة التحليل والقياس لتحديث الخطة االستراتيجية بعد سنوات
أو في حال حدوث متغيرات خارجية تتطلب ذلك.
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 1.6ملخص القضايا االستراتيجية التي تواجه الهيئة ا
نحاول في هذا الجزء التأكيد على مجموعة من القضايا االستراتيجية التي سبق الحديث عنها ضمن التحليل الرباعي
وقياس مستوى النضوج املؤسس ي ،اال ان هذه القضايا تعتبر مفصلية في التاثير على تنفيذ االستراتيجية خالل السنوات
 2022-2018وفيما يلي توضيحا لهذه القضايا-:

األثر الناتج عن دمج ثالث جهات تحتكم ألطر تنظيمية مختلفة في مؤسسة واحدة لتشكيل هيئة االستثمار ا
لقد نتج عن عملية اعادة هيكلة املؤسسات الحكومية ايجاد هيئة االستثمار االردنية التي تم فيها دمج كوادر ومجاالت
عمل لثالث مؤسسات مختلفة بثقافات مؤسسية مختلفة وقد ّ
عمق هذه املشكلة وجود التباين في طبيعة عمل
املؤسسات املندمجة وضعف الهيكل التنظيمي الذي يضمن نسق موحد للعمل.
عالوة على التباينات في السياق املؤسس ي من موارد بشرية وتعليمات وعمليات ،فقد ظهرت تباينات في سلم الرواتب
مما أدى الى اضعاف االنتماء املؤسس ي واالحساس بالظلم من قبل املوظفين من مختلف الخلفيات املؤسسية السابقة
باالضافة الى تباينات في الكفاءات والقدرات ،وضمن محاوالت االدارة العليا الى معالجة املوضوع وتقريب الفجوات في
الرواتب للموظفين من نفس املستوى االداري واملهام عن طريق املكافئات والحوافز التي يتيحها القانون اال ان هذه
املعالجات وان قللت الفروقات املادية بين نفس املستويات االدارية لم تكن قادرة على معالجة املعضلة بشكل جذري.
كما نتج عن عملية الدمج اختالالت في اطار العمليات املؤسسية وعدم القدرة على استثمار الجهود املوروثة من الجهات
التي تم دمجها سواء من جانب توثيق االجراءات املؤسسية أو من جانب ادلة العمل وما له عالقة بالعمليات الداخلية.
ملعالجة هذا التحدي ،فانه من الضروري وخالل املرحلة األولى من تنفيذ االستراتيجية ،ان تستعين هيئة االستثمار
بالخبرات املتخصصة في مجال ادارة املوارد البشرية والقانونيين ،للقيام باعادة هيكلة جذرية وتوحيد سلم الرواتب
ومعايير التوظيف والترفيع والحوافز مستندين الى متطلبات تنفيذ االستراتيجية من قبل الوحدات االدارية املختلفة ضمن
الهيكل التنظيمي والكفاءات البشرية الالزمة .يتبع اعادة الهيكلة الجذرية وجميع متطلبات ادارة املوارد البشرية ،تخطيط
متكامل وجديد لعمليات الهيئة بناء على الهيكل التنظيمي الجديد ينتهي باعادة هندسة لالجراءات واصدار ادلة اجراءات
حديثة منسجمة مع الهيكل التنظيمي واألدوار املناطة بكل وحدة ادارية حسب متطلبات تطبيق االستراتيجية .ويمكن ان
يتبع توفر هيكل ونظم ادارية واجراءات وعمليات جديدة مشروع متكامل ألتمتة العمليات بهدف زيادة فاعليتها وكفاءتها
وتحسين الخدمات املقدمة لعمالء الهيئة سواء كانت مؤسسات شريكة أو مستثمرين.
ا
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التغير املستمر والسريع نسبيا في املستوى القيادي واالداري للهيئة ا
ان حجم العمل املناط بهيئة االستثمار واملتمثل في قيادة الجهود االستثمارية في تهيئة البيئة االستثمارية والترويج وجذب
املستثمرين وتوفير الخدمات لهم تتطلب وجود نوع من االستقرار في االدارة العليا ممثلة برئيس الهيئة وامينها العام ،االن
واقع الحال يشير الى غير ذلك حيث تتوالى التغييرات على منصب الرئيس واالمين العام وخصوصا في السنوات الثالث
االخيرة .ان وجود هذا التحدي يؤثر على مستوى املؤسسية في اداء االعمال وله أثر كبير على اضعاف استدامة نهج العمل
داخل الهيئة ،وهذا من شأنه ارباك املدراء واملوظفين وخلق مزيد من االحساس بالتخبط.
ولكون هذه القضية خارجة عن سيطرة الهيئة ،فانه من األهمية بمكان أن تعطى املشاريع واملبادرات التي تسهم في
تحقيق املأسسة وتعزيز القدرات واالمكانيات املؤسسية ،أولوية قصوى خالل املرحلة األولى من تطبيق هذه االستراتيجية
( )2019-2018وذلك لتخفيف آثار اي تغيير مستقبلي محتمل في القيادة واالدارة العليا.
ا
حوكمة الهيئة وأهمية تفعيل األطر التي تدعم استقاللي ها حسب القانون ا
على الرغم من أن قانون الهيئة ينص صراحة على "استقاللية الهيئة" إال أن موظفي الهيئة من مرتبة امين عام الى ادنى
الدرجات الوظيفية يرتبطون بأسس واجراءات النظام الحكومي وديوان الخدمة املدنية كما ترتبط اي وزارة خدمية
أخرى ،األمر الذي ُيفقد هيئة االستثمار خصوصيتها حيث تتطلب ادارة هذه الهيئة القدرة على التصرف ضمن مساحة
من الصالحيات املالية واالدارية واالجراءات ضمن اقل وقت ممكن لتمكينها من اقتناص الفرص االستثمارية في وقتها.
فمثال ال يستطيع األمين العام أو مدير الترويج من عقد اجتماع أو مشاركة في فعالية خارج األردن أو استضافة مستثمر
محتمل دون املرور بمتطلبات بيروقراطية لتحصيل املوافقات الالزمة من رئاسة الوزراء .األمر الذي من شأنه اضعاف
قدرة الهيئة على االستجابة السريعة في املواقف الحرجة وتخصيص الكوادر الالزمة واملتطلبات الالزمة ملوقف محدد في
الوقت املناسب.
تخضع الهيئة النظمة مماثلة تماما للمؤسسات الحكومية االخرى دون اعتبار لخصوصية متطلبات عملها التي تتطلب
أنظمة واجراءات وتعليمات أقرب الى القطاع الخاص منها للقطاع العام كونها نافذة االستثمار واملستثمرين لألردن.
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محدودية املوارد املالية ا
يشير قانون الهيئة الى اعتمادها على املوارد من الحكومة وكذلك الرسوم والغرامات وبدالت الخدمات باالضافة الى قبول
املنح والهبات من الجهات الدولية واية موارد اخرى تسمح فيه القوانين بموافقة مجلس الوزراء ،وقد ادى الوضع
االقتصادي واملالي الذي تمر فيه الدولة الى الضغط على النفقات الراسمالية وبعض املصاريف املتعلقة بالسفر والبعثات
واملعارض مما أضاف تحديات جديدة للهيئة زادت من محدودية امكانياتها للصرف على جوانب تعتبر بالنسبة للمؤسسات
الحكومية األخرى "كماليات" ولكنها أساسية ومهمة جدا في مجال جذب ورعاية االستثمار وتعتبر جزء مهم من الصورة
العامة والقدرة العامة للمؤسسة ،مثل امكانية ترتيب لقاءات مع املستثمرين والسفر اليهم أو استضافتهم ،امكانيات
وموقع مبنى الهيئة  ،توفر كوادر عالية الكفاءة لغايات االستقبال واللوجستية وغيرها من األمور املهمة لغايات جذب
االستثمارات خاصة للمستثمرين األجانب والعرب ذوي املالءة املالية.
ان محدودية املوارد املالية املتوفرة لدى الهيئة من ناحية ،وعدم تقديم افكار وسيناريوهات خالل اعداد املوازنة السنوية
لدراسة مجاالت لتحقيق موارد مالية اضافية خارج اطار املوازنة العامة من ناحية أخرى ،يؤثر بشكل مباشر على امكانية
تحقيق الهيئة للمستوى الالزم من جذب وادامة وتشجيع االستثمارات.
ا
كمية ونوعية البيانات والدراسات الشاملة واملحدثة واملستدامة ا
ّ
رغم قيام الهيئة خالل عامي  2016و  2017باستثمار جزء كبير من املنح التي حصلت عليها لتطوير جانب توفر املعلومات
والبيانات ذات العالقة باالستثمار ،اال أن هذا املجال الزال يحتاج الكثير من الجهد ليصل الى مستوى ادارة القرار استنادا
الى املعلومات والتقارير الدورية.
من الجهود التي تمت في مجال تغطية جانب توفر البيانات؛ اعداد خرائط استثمارية والتي توفر بيانات حول الفرص
االستثمارية في مواقع اململكة ،وايضا تطوير نظام ادارة العمالء ( )CRMوالذي يستند على توفير بيانات حول االستثمارات
املحتملة وحجم االستثمارات املوجودة واملنسحبة وتحديثها بشكل مستمر ،إال أن توفر البيانات الالزمة لقياس مؤشرات
االداء الرئيسية والفرعية في مجال االستثمار الزال يحتاج الكثير من الجهد والعمل.
ومن جانب آخر يعتبر توحيد التعاريف املتعلقة بمؤشرات االستثمار ومعادالت قياسها مثل مؤشر حجم االستثمار الكلي
واالستثمار االجنبي املباشر من التحديات املهمة في مجال البيانات.

53

تعدد الشركاء وارتباط خدمات املستثمر بعدد كبير من املعنيين كل منهم يخضع لقوانينه وأنظمة العمل املتبعة في
مؤسسته ا
ان النتائج التي يمكن ان تحققها الهيئة فيما يتعلق بجذب وتسجيل وإدامة االستثمارات يرتبط بعدد كبير من الشركاء ،ال
تملك الهيئة حق الوالية عليها فيما يتعلق باالجراءات املتداخلة فيما بينها وبين الهيئة .بدءا من الصورة العامة للبلد أمام
ً
املستثمر غير االردني ،مرورا بتسجيل االستثمار وانتهاءا بالخدمات التي تقدمها شركات التطوير للمستثمر بعد التسجيل
واقامة االستثمار.
ا
دور الهيئة في ترويج الصادرات ا
حاليا تتقاطع مهام الهيئة ذات العالقة بترويج الصادرات مع عدد من املؤسسات األخرى املعنية بنفس املجال ،وربما
بدرجة أكبر وأكثر وضوحا من الهيئة وكجزء من قانونها .في املرحلة املستقبلية وعلى املستوى االستراتيجي ،من ّ
املحبذ تركيز
دور الهيئة على ترويج صادرات فئات محددة من االستثمارات ،لتتمكن الهيئة من التركيز على الجانب الذي ّ
يكمل الحلقة
فيما يتعلق بجذب االستثمارات وخدمة مصالحها وادامتها على األرض األردنية.
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الجزء الثاني :مكونات الخطة االستراتيجية
2122 - 2108
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 2.1الرؤية ،الرسالة ،بيان القيم واألهداف االستراتيجية ا
الرؤية ا

"التميز بتحفيز االستثمارات واالسهام بالنمو االقتصادي"
االسهام بالنمو االقتصادي

قيمة االستثمارات والتي تحسب بمعدل النمو
االقتصادي
قيمة مضاعف االستثمار ( Investmen
)Multiplier

التميز بتحفيز االستثمارت

4

معدل التغير بحجم االستثمارات ا

الرسالة ا
"هيئة حكومية تعمل على تحفيز االستثمار في اململكة من خالل املساهمة في تطوير البيئة االستثمارية
وترويج الفرص االستثمارية والصادرات وتقديم الخدمات النوعية للمستثمرين ،لزيادة فعالية
االستثمارات املحلية اواالجنبية في اآلردن" ا

ا
ا
ا
التغير في الدخل  /التغير في االستثمار
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4

ا
القيم املؤسسية ا
تمثل القيم املؤسسية أساسا لنمذجة السلوك الفردي واملؤسس ي وأحد أسس تقييم األداء للموظفين باالضافة الى كونها
ّ
مرجعية للضوابط من حيث االخالقيات املهنية وتشكل هوية موظفي الهيئة و التي تتمثل بكون موظف هيئة االستثمار

سفيرا لالردن أمام املستثمر يعكس سمعة البلد وصورته و مثاال يحتذى به من قبل موظفي املؤسسات الحكومية
على املستوى املحلي.
والقيم املؤسسية لهيئة االستثمار األردنية هي-:
النزاهة ا

االلتزام باملباديء االخالقية (عدم استغالل الوظيفة في سبيل املصالح الشخصية) ا

املهنية ا

العمل بناء على السياسات واألنظمة املعتمدة ،الكفاءة والفعالية ،عدم التصرف بناء
على اعتبارات شخصية ،التعاون وااليجابية

سرية املعلومات ا الحفاظ على سرية املعلومات والبيانات التي تشكل عامال حرجا لنجاح أعمال
املستثمرين وعدم افشائها ألي طرف اال بحدود الصالحيات املعتمدة من قبل ادارة
الهيئة
االبدع والتميز ا

خلق بيئة داعمة للتنافس بين املوظفين في تقديم أفكار ابداعية على املستوى الداخلي
تساهم في تطوير الهيئة وعلى املستوى الخارجي تساهم في تطوير تحقيق الهيئة ألهدافها

الوالء ا

رفع درجة االلتزام والرغبة في العمل للهيئة والحديث عنها بشكل ايجابي

الريادة ا

االبتكار في تحسين الخدمات املقدمة للمستثمر لترقى ألفضل املمارسات العاملية
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األهداف االستراتيجية ا
على الرغم من أن هذه االستراتيجية مصاغة بمنهجية بطاقات األداء املتوازن والنموذج الخاص بها وليس بمنهجية
التخطيط باألهداف التقليدية اال أننا يمكن أن نستخلص األهداف االستراتيجية الرئيسية والفرعية للهيئة موزعة على
محاور االستراتيجية كما يلي-:
ت

1

2

3

املحور

الهدف االستراتيجي

ت

األهداف االستراتيجية الفرعية

1.1

متابعة كفؤة لتجهيز اوتطوير البنى التحتية في املناطق التنموية والحرة

محور البيئة

زيادة فعالية البيئة

1.2

تفعيل آليات الشراكات والتشبيك

االستثمارية والترويج

االستثمارية

1.3

تطوير التشريعات الناظمة لالستثمار

1.4

تبني آليات ترويجية متطورة للفرص االستثمارية والصادرات

2.1

تحسين عمليات النافذة االستثمارية وخدمات الدوائر الفنية املساندة

محور جذب وإدامة

زيادة فعالية

االستثمار

االستثمارات

2.2

انشاء قواعد بيانات شاملة تضم فرص االستثمار والتصدير

2.3

بناء آليات االستجابة لخدمات املستثمرين الالحقة ()Aftercare

محور االستدامة

تعزيز املالءة

3.1

تطوير آليات الشراكة مع املنظمات الداعمة واملانحة

املالية

واالستدامة املالية

3.2

تنويع مصادر الدخل

الرئيس ي

4.1

تطوير آليات ادارة املوارد البشرية واستقطاب الكفاءات واملحافظة
عليها

4.2
4

محور الكفاءة
املؤسسية

تطوير آليات اعداد املوازنة العامة

تعزيز القدرة املؤسسية 4.3
نحو التميز
4.4

تطوير منهج ادارة املعرفة والدراسات
تطوير مستوى البنية التحتية لتقنية املعلومات

4.5

تعزيز آليات الرقابة املالية واملراجعة االدارية والفنية

4.6

تبني منهج حوكمة األداء والتميز املؤسس ي
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 2.2الخارطة االستراتيجية لهيئة االستثمار ا
للتمكن من فهم تصميم الخارطة االستراتيجية بمنهجية بطاقات األداء املتوازن بلغة بسيطة ،البد من التعامل مع
الخارطة االستراتيجية والتي تعتبر خارطة التوجهات املستقبلية للمؤسسة وملخص استراتيجيتها املؤسسية باعتبار
ّ
الخارطة مصفوفة من ُب َ
عدين أفقي وعامودي؛ البعد العامودي يمثل محاور العمل املستقبلي والذي يلخص "التوجهات
االستراتيجية املستقبلية" ،بينما البعد األفقي يمثل املناظير املختلفة لنموذج بطاقات األداء املتوازن "العدسة التي ننظر
من خاللها للمحور".
تتكون الخارطة االستراتيجية لهيئة االستثمار من أربعة محاور تتدرج أهدافها بمستويات مختلفة متوزعة على املناظير
األربعة الخاصة بنموذج بطاقات االداء املتوازن وتترابط املحاور مع بعضها البعض بعالقة السبب والنتيجة .كما تترابط
االهداف بمستوياتها املختلفة مع بعضها أيضا بعالقة سببية ( )Cause-effect relationسواء في نفس املحور أو في محاور
مختلفة.
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 2.2.1املناظير االستراتيجية ا
املناظير االربعة ( )Perspectivesفي الخرائط االستراتيجية حسب منهجية بطاقات االداء املتوازن هي-:
 -1منظور التعلم واملعرفة والذي تعتبره منهجية بطاقات األداء املتوازن أهم ممكنات العمل االستراتيجي و األساس
الذي تقوم عليه املؤسسة ويتناول جميع األهداف ذات العالقة بالقدرات املؤسسية األساسية من موارد بشرية
ومالية ومعرفية وفنية وبنى تحتية تكنولوجية .وتضعه منهجية بطاقات األداء املتوازن في قاعدة الخارطة
ّ
االستراتيجية تعبيرا عن أهميته كأساس وممكن للعمل.
 -2منظور العمليات الداخلية والذي تتواجد فيه جميع أهداف املؤسسة ذات العالقة بزيادة كفاءة وفاعلية
االجراءات والسياسات الداخلية
 -3منظور العمالء والذي تتواجد في مستواه األفقي نتائج املؤسسة على العمالء
 -4منظوراملالية أو الربحية ملؤسسات القطاع الخاص ومنظور الحكومة واملجتمع أو ما يرادفه ملؤسسات القطاع
العام واملؤسسات غير الربحية وتتواجد في مستواه األفقي نتائج املؤسسة على املجتمع واملواطن أو األرباح حسب
نوع املؤسسة

5

لفهم العالقات والترابطات في الخارطة االستراتيجية حسب منهجية بطاقات االداء المتوازن يرجى االطالع على مصادر ومراجع في هذا الخصوص
مثال موقع مؤسسة بطاقات االداء المتوازن http://www.balancedscorecard.org/BSC-Basics/About-the-Balanced-Scorecard
وغيرها
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 2.2.2محاور االستراتيجية ا
لتحقيق رؤية الهيئة "التميز بتحفيز االستثمارات وتحفيز النمو االقتصادي" تتدرج الخطة االستراتيجية للهيئة الى أربعة
محاور هي )1 :محور البيئة االستثمارية والترويج )2 ،محور جذب وإدامة االستثمار )3 ،محور املالءة املالية و )4محور
الكفاءة املؤسسية ،حيث يركز كل محور على جانب من جوانب التحسين واالصالح ويندرج تحت كل محور مجموعة من
األهداف االستراتيجية الفرعية التي تتوزع أفقيا حسب منهجية بطاقات االداء املتوازن بحسب املناظير األربعة
( )Perspectivesوتشكل جميعها مع الرؤية والرسالة خالصة الخارطة االستراتيجية للهيئة

 2.2.3خارطة األهداف االستراتيجية ا
الت يز بتحفيزاالست رات واالس ب لن واال ت د
ل ال س ه ة تطوير البي ة االست رية وتروي الفر
تحفيز االست ر ال لكة
ال د ت النو ية لل ست ري لزي د لية االست رات ال حلية واالجنبية ا رد

رطة االهداف االستراتيجية

االست رية وال
حور ال

حور ج ب و دا ة االست ر

ت زيز ال

ت زيز البي ة االست رية

تف يل الي ت
ال راك ت والت بي
ال س ه ة
تطوير الت ري ت
الن ة ل ست ر

زي د حج السيولة ال لية ال ت حة

لي ت
تحسي
الن االست رية

تبن الي ت
ترويجية
تطور
للفر
االست رية
وال درات

واالستدا ة ال لية

زي د حج ال ن
لت ويل لي ت
ال ي ة

بن الي ت االستج بة
السري ة ل د ت
ال ست ري ال ح ة
After care

وا د بي ن ت
ن
لة ت الفر
االست رية
وال دارت

تنويع
الد ل

تطوير الي ت ال راكة ع ال ن
الدا ة وال نحة

در

ال لي ت الدا لية

كف اال راف
ل تطوير البن
التحتية

ال لية

ال
ال ب رو

زي د حج
االست رات

درات وت دي

الحكو ة
وال جت ع

حور البي ة االست رية والتروي
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االبداع والت يز

الوال

الري د

الت ل والتطور

تطويرالي ت واست ط ب
ال وارد الب رية
وال ح ة لي

تطوير الب ت ا داد
ال وازنة ال ة

تطوير ن دار
ال ر ة والدراس ت

تطوير ستو
البنية التحتية لت نية
ال لو ت

ت زيز الي ت الر بة
ال لية وال راج ة
االدارية والفنية

تبن ن حوك ة
االدا والت يز
ال سس

ُ
تقرأ خارطة االهداف من األسفل لألعلى حيث تترتب في قاعدة الخارطة مجموعة القيم املؤسسية التي يقوم عليها األداء
املؤسس ي للهيئة ومجموعة األهداف من منظور التعلم والتطوير "املمكنات" والتي تعتبر أساس يؤثر على تحقيق جميع
األهداف األعلى ترتيبا في الخارطة وفي كل املحاور.
وتترتب على املستوى األفقي (املنظور) في خارطة االهداف اعاله ،مجموعات األهداف/النتائج ذات العالقة بالعمليات
املؤسسية ومن ثم تلك التي تؤدي الى نتائج على مستوى العمالء املباشرين "املستثمرين واملتعاملين مع الهيئة" وتتكامل
مستويات الخارطة باعلى مستوى من األهداف واملتعلق بالنتائج املستهدفة "األهداف" على مستوى املجتمع والحكومة،
والتي في حال تحقيقها يتم التأثير على مستوى الرؤية.
وتبين األسهم املوجودة في خارطة األهداف االستراتيجية ،االرتباطات بين االهداف من حيث عالقة السبب والنتيجة في
مختلف املحاور ومن مستويات املناظير املختلفة.
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 2.2.4خارطة مؤشرات األداء ا
رطة

قيمة االستثمارات والتي تحسب بمعدل النمو االقتصاد
قيمة م اعف االستثمار
معدل التغير بحجم االستثمارات

ترتيب ا رد
ترتيب االرد

حور ج ب و دا ةاالست ر
دالة التوزيع الج را ل ست رات ال لكة
حج االست رات ال ط ت ات ا ولوية حسب طة تحفيز الن و اال ت
االست رات
دد ر ال ل الن تجة

ر التن سية ال ل )(WEF
ر بي ة ادا اال ل WB

حج االست ر ال
حج االست ر ال حل
حج االست ر االجنب ال ب ر FDI
دل الزي د ب دد ال ست ري
دل الزي د ب دد ال ست ري االج نب
دل الزي د ب دد ال ست ري االردنيي
لي ت التروي ال حج االست ر
دل ال د
لي ت التروي
حج ال درات الن تجة

د
د
د
د

توسط الفتر الز نية لت دي
توسط الفتر الز نية لت دي
توسط الفتر الز نية لت دي
توسط الفتر الز نية لت دي
نسبة ال د ت ال ت تة
دد ال ست د ي للن االست رية

ال ست ري
دل ر
ي ة االست رات ال نسحبة
ال ل ة
دد ال ست ري ال نسحبي

ت الن االست رية
ة االستفس ر
ة تسجيل ال ركة
ة الترا ي التن ي ية وال ط ية
ست ري

دد ال ست د ي ل وا د البي ن ت
نسبة ولية وا د البي ن ت
نسبة البي ن ت ال ير حد ة
د
ال ست ري
دل الر
ولية وا د البي ن ت

دد الت ري ت الن ة ل ل ال ست ر
جود الت ري ت
ال ست ر
دل الر

الفتر الز نية ل ستج بة لل د ت
ب د االست ر دل
ال ست ري ل
دل ر
د ت ب د االست ر
نسبة ال ك و ال د ة
د ت
ال ست ر والت ت
ب د االست ر
نسبة ال ك و الت ت ان
الت ت حل

حج السيولة ال لية

حج ال ن ال د ة
لل ي ة ن دية ينية
دد ال نحي
نسبة تنفي طط الت ويل

نسبة الزي د
السنوية ال ن
والد ول ال تح ة
ت
نسبة ال
االست رية ال حج
ال وازنة
نسبة توزيع ال ن
ل تطوير لي ت
ال ي ة

دد الي ت ال راكة ال ت د ع ال ن
ين
دد ال ن ت الدا ة ن د

ال لي ت الدا لية

دد الي ت ال راكة ال ت د ع ال رك
الي ت ال راكة
دد ال رك الن تجة
دد الج ت الت ت الت بي
ال راك ت
دد ال ريع وال ب درات الن تجة

دد الي ت التروي
ال تبن
نسبة تنفي طة
التروي االست ر
نسبة االردني
ال لي ب ل ر
ال ي ت ج ب
ل ست ر ب الرد
نسبة ال ست ري
ال ي ت ج ب
طة التروي

ال

نسبة ج هزية البن التحتية
االنج ز
ر جود البنية التحتية ال
ترتيب االرد
ترتيب ال را ب ل حوا ز االست ر WEF

لة WEF

نسبة ت طية ال وا د ال ت تية
ج ل التك ليف ال ي ة

ال ب رو

ال ن ط التن وية والحر

ستو

د

واالستدا ة ال لية
ل ال ي ة ال

الحكو ة وال جت ع

حور البي ة االست رية والتروي

حور ال

رات ا دا الر يسية

ت
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دد الت رير الدورية تت
البي ن ت وال لو ت واالح
دد الدراس ت الفنية ال ت ل ة
ب الست ر

يت

سرية ال لو ت
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 2.3املحور األول :البيئة االستثمارية والترويج ا
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 2.3.1االطار العام للمحور ا
يركز املحور األول من الخارطة االستراتيجية على زيادة فعالية البيئة االستثمارية من ناحية تطوير البنى التحتية للمناطق
االستثمارية التنموية والحرة ،وتفعيل اليات الشراكة والتشبيك املبني على نقل الصالحيات ،وتطوير التشريعات الناظمة
للبيئة االستثمارية وضمان ثباتها بحسب املعايير واالتفاقات ،كما يركز املحور على تبني افضل الوسائل الترويجية في
تسويق الفرص االستثمارية والصادرات االردنية وبكافة الوسائل املتاحة من وسائل التواصل االلكتروني والوسائل
الدعائية من املؤتمرات وغيرها مثل (الترويج الرقمي).

يعالج هذا املحور عدد من الجوانب التي تحتاج الى تطوير والتي سيسهم تطويرها في رفع جاذبية البيئة االستثمارية وزيادة
استقرارها وتضم-:
 .1معالجة التباين في كفاءات شركات التطوير وضعف استثمار الشراكات بين القطاع العام والخاص لتطوير
املناطق التنموية والحرة
 .2أهمية استكمال التجهيزات للبنى التحتية الالزمة للمناطق التنموية والحرة من خالل شركات التطوير
 .3ضرورة تحسين آليات التنسيق بين املؤسسات املختلفة الشريكة للهيئة في توفير متطلبات االستثمار من خالل
لجان تنسيق تتناول مجاالت التحسين املطلوبة ومن خالل استثمار التكنولوجيا الرقمية واألتمتة وتفويض
الصالحيات
 .4تعدد عناصر البيئة التشريعية املؤثرة على جاذبية البيئة االستثمارية في األردن وضرورة دراسة التشريعات
والسياسات املؤثرة على جاذبية االستثمار واملساهمة في اقتراح تحسينات عليها
 .5ضعف الوصول للبيانات واملعلومات الشمولية حول فرص االستثمار ومواقعها وقطاعاتها واالمتيازات املتوفرة
من قبل املستثمر املحتمل وضعف استثمار التكنولوجيا في هذا املجال
 .6تقليدية آليات الترويج املستخدمة وضعف قياس األثر الناتج عنها وتوثيقه باالضافة الى ضرورة استثمار وجود
استراتيجية لترويج االستثمار تم تبنيها سابقا لغايات تطوير الترويج وقياس أثره
 .7محدودية الفئات واملناطق املستهدفة لالستثمار املستقبلي وعدم شمول االردنيين املغتربين ضمن هذه الفئات
 .8محدودية املوارد املتوفرة لدى الهيئة لغايات ترويج الصادرات مما يوجب دراسة اآلليات األنسب الستثمار املوارد
املتاحة بأفضل طريقة لضمان أكبر أثر ممكن.
 .9كما تتناول املشاريع املقترحة في هذا املحور ضرورة استثمار مخرجات مشروع اعداد الخرائط االستثمارية على
مستوى املحافظات والتي تم تنفيذها خالل عامي  2017-2016لتعزيز مكتسبات التنمية في هذه املحافظات
من خالل توزيع عدد من هذه املشاريع ذات األثر األكبر على التشغيل والتنمية االقتصادية املحلية ضمن دليل
الفرص االستثمارية في املناطق التنموية والحرة املختلفة التي تتوزع في املحافظات.
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يضم هذا املحور  15مشروعا استراتيجيا ،تتناول مجاالت التحسين املستقبلية املذكورة أعاله وبكلفة تقديرية
اجمالية تزيد عن  24مليون دينار اردني ،موزعة على السنوات الخمس لالستراتيجية حسب الجدول التالي:

الهدف
االستراتيجي

2018

2019

2020

2021

2022

المجموع

زيادة فعالية
البيئة
االستثمارية

5,950,000

6,436,500

6,523,200

2,650,000

2,650,000

23,209,700

و تتوزع مؤشرات األداء في كل بطاقة من بطاقات األداء حسب املنظور ،وتتوفر كل من القيم األساس والقيم
املستهدفة ملؤشرات األداء واملدى الزمني للتنفيذ ومسؤولية التنفيذ في خطة التنفيذ الخمسية التابعة لهذه
الخطة.
موقع محور البيئة االستثمارية والترويج من الخارطة االستراتيجية حسب منهجية بطاقات األداء املتوازن
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تبن الي ت
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يركز ال حور ا ول ال رطة االستراتيجية ل زي د لية البي ة االست رية ن حية تطوير البن التحتية لل ن ط االست رية التن وية والحر
ب ت بحسب ال يير واالتف ت
وتف يل الي ت ال راكة والت بي ال بن ل ن ل ال حي ت وتطوير الت ري ت الن ة للبي ة االست رية و
ك يركز ال حور ل تبن ا ل الوس ل الترويجية تسوي الفر االست رية وال درات االردنية وبك ة الوس ل ال ت حة وس ل التوا ل
االلكترون والوس ل الد ية ال ت رات و يره ل التروي الر
الري د

 2.3.2مكونات املحورا وبطاقات األداء ا
1
1
1

المنظور
المحور
الهدف االستراتيجي

وصف الهدف االستراتيجي

مسؤول المنظور
مسؤول المحور
مسؤول الهدف

الحكومة والمجتمع
البيئة االستثمارية والترويج
زيادة فاعلية البيئة االستثمارية
االدارة
ان زيادة الفعالية تعني هنا ان تقوم الهيئة بتحقيق النتائج من تطوير البنى التحتية من خالل شركات
التطوير للمناطق التنموية والحرة وبحسب المعايير المعتمدة ومتابعة مستوى االنجاز من قبل
شركات التطوير والسعي لتحسين كفاءة عمل هذه الشركات

المباردات والمشاريع الرئيسية

مقاييس االداء
1

ترتيب االردن في مؤشر التنافسية العالمي )(WEF

1

2

ترتيب االردن في مؤشر بيئة اداء االعمال ()WB

2

الهدف على مستوى نتائج
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رطة االهداف االستراتيجية

ل ال س ه ة تطوير البي ة االست رية وتروي الفر
لية االست رات ال حلية واالجنبية ا رد
لزي د
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ال
ال ب رو

ت زيز البي ة االست رية

تف يل الي ت
ال راك ت والت بي
ال س ه ة
تطوير الت ري ت
الن ة ل ست ر

تبن الي ت
ترويجية
تطور
للفر
االست رية
وال درات

ال لي ت الدا لية

كف اال راف
ل تطوير البن
التحتية

ال ي ال سسية:

2
1
2

النزاهة

المنظور
المحور
الهدف االستراتيجي

وصف الهدف االستراتيجي

ال نية

االبداع والت يز

سرية ال لو ت

2
3

الري د

مسؤول المنظور
مسؤول المحور
مسؤول الهدف

العمالء المباشرون
البيئة االستثمارية والترويج
تعزيز البيئة االستثمارية
االدارة
إن ضمان مواكبة تطور جاذبية البيئة االستثمارية والتي تضم البنى التحتية للمناطق االستثمارية
وتفويض الصالحيات من خالل الشراكات لتبسيط الخدمات وتفعيل الشراكات مع الجهات التي يمكن
ان تستفيد الهيئة منها في عملها ،وضمان تعديل التشريعات التي من شأنها تحسين كفاءة وفاعلية
العمل لخلق بيئة استثمارية جاذبة كل ذلك يعتبر المرحلة االولى للبدء بالترويج بكافة الوسائل
المتاحة لتعزيز صورة البيئة الجاذبة للمستثمر.

مقاييس االداء مخرجات
1

الوال

الت ل والتطور

ن حية تطوير البن التحتية لل ن ط االست رية التن وية والحر
يركز ال حور ا ول ال رطة االستراتيجية ل زي د لية البي ة االست رية
ب ت بحسب ال يير واالتف ت
وتف يل الي ت ال راكة والت بي ال بن ل ن ل ال حي ت وتطوير الت ري ت الن ة للبي ة االست رية و
وس ل التوا ل
ك يركز ال حور ل تبن ا ل الوس ل الترويجية تسوي الفر االست رية وال درات االردنية وبك ة الوس ل ال ت حة
ال ت رات و يره ل التروي الر
االلكترون والوس ل الد ية

المباردات والمشاريع الرئيسية

نسبة الجاهزية (استبيان رضى العمالء عن مستوى البنية
التحتية)
ترتيب االردن في مؤشر جودة البنية التحتية الشاملة
()WEF

1
2
3

ترتيب الضرائب على حوافز االستثمار ()WEF
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لية االست رات ال حلية واالجنبية ا رد
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ت زيز البي ة االست رية
كف اال راف
ل تطوير البن
التحتية
تف يل الي ت
ال راك ت والت بي
ال س ه ة
تطوير الت ري ت
الن ة ل ست ر

ال لي ت الدا لية

تبن الي ت
ترويجية
تطور
للفر
االست رية
وال درات

ال ي ال سسية:

النزاهة

3
1

المنظور
المحور

3

الهدف االستراتيجي

ال نية

سرية ال لو ت

االبداع والت يز

الوال

الت ل والتطور

لية البي ة االست رية ن حية تطوير البن التحتية لل ن ط االست رية التن وية والحر
ال رطة االستراتيجية ل زي د
يركز ال حور ا ول
ب ت بحسب ال يي ر واالتف ت
وتف يل الي ت ال راكة والت بي ال بن ل ن ل ال حي ت وتطوير الت ري ت الن ة للبي ة االست رية و
وس ل التوا ل
ك يركز ال حور ل تبن ا ل الوس ل الترويجية تسوي الفر االست رية وال درات االردنية وبك ة الوس ل ال ت حة
ال ت رات و يره ل التروي الر
االلكترون والوس ل الد ية
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مسؤول المنظور
مسؤول المحور

وصف الهدف االستراتيجي

العمليات الداخلية
البيئة االستثمارية والترويج
رفع كفاءة االشراف على البنى
االدارة
مسؤول الهدف
التحتية
إن انعكاس مستوى جاهزية البنى التحتية على رضى المستثمر ،يتأتى من مدى جاهزية البنية
التحتية لتلبية الخدمات التي يتوقعها المستثمر من (الموقع  ،والعمالة المؤهلة )...........

المباردات والمشاريع الرئيسية

مقاييس االداء
1

مستوى االنجاز في الدليل

1

2

معدل رضى المستثمر عن مستوى جاهزية البنى التحتية
في كل من المناطق التنموية والحرة

2

3

عدد الشكاوى المقدمة من المستثمر عن مستوى الخدمات
المتوفرة في المناطق الخاصة

3

4

وجود دليل المناطق والفرص االستثمارية الكترونيا
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اعداد دليل الفرص االستثمارية يحتوي :الميزة
التنافسية والخرائط االستثمارية والعالقة بين المستثمر
والجهات المعنية مع توضيح االلتزامات والمعايير
االشراف على تجهيز البنية التحتية الالزمة لتطبيق
مشاريع الخارطة االستثمارية للمحافظات (بالتركيز على
المحافظات األكثر حاجة لتوزيع مكتسبات التنمية)
تصميم دليل الفرص االستثمارية الكترونيا بطريقة
تفاعلية ورفعه على موقع الهيئة

الت يز بتحفيزاالست رات واالس

تحفيز االست ر ال لكة
وت دي ال د ت النو ية لل ست ري

ب لن واال ت

د

رطة االهداف االستراتيجية

ل ال س ه ة تطوير البي ة االست رية وتروي الفر
لية االست رات ال حلية واالجنبية ا رد
لزي د

ل ي ة االست ر االردنية

االست رية وال

درات

الحكو ة
وال جت ع

محور البيئة االستثمارية والترويج

ال
ال ب رو

ت زيز البي ة االست رية
كف اال راف
ل تطوير البن
التحتية

تف يل الي ت
ال راك ت والت بي
ال س ه ة
تطوير الت ري ت
الن ة ل ست ر

ال لي ت الدا لية

تبن الي ت
ترويجية
تطور
للفر
االست رية
وال درات

ال ي ال سسية:

3
1
4

النزاهة

المنظور
المحور
الهدف االستراتيجي

وصف الهدف االستراتيجي

ال نية

سرية ال لو ت

االبداع والت يز

الوال

الت ل والتطور

ن حية تطوير البن التحتية لل ن ط االست رية التن وية والحر
يركز ال حور ا ول ال رطة االستراتيجية ل زي د لية البي ة االست رية
ب ت بحسب ال يير واالتف ت
وتف يل الي ت ال راكة والت بي ال بن ل ن ل ال حي ت وتطوير الت ري ت الن ة للبي ة االست رية و
وس ل التوا ل
ك يركز ال حور ل تبن ا ل الوس ل الترويجية تسوي الفر االست رية وال درات االردنية وبك ة الوس ل ال ت حة
ال ت رات و يره ل التروي الر
االلكترون والوس ل الد ية
الري د

مسؤول المنظور
مسؤول المحور
مسؤول الهدف

العمليات الداخلية
البيئة االستثمارية والترويج
تفعيل أليات الشراكات والتشبيك
االدارة
نتيجة تقاطع عمل الهيئة مع عدد كبير من المؤسسات البد من وضع آليات فاعلة للتشبيك والتعاون
بهدف تسريع العمليات المرتبطة بتوفير بيئة استثمار جاذبة وتحسين كفاءة الترويج

المباردات والمشاريع الرئيسية

مقاييس االداء
1

عدد االصالحات التي تم احداثها من قبل لجنة تنسيق
الشراكات

1

2

نسبة التنفيذ

2

3

نسبة التنفيذ

3

4

وجود نظام وأسس حوكمة جديدة للتعامل مع شركات
التطوير

4
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انشاء لجنة تنسيق الشراكات االستراتيجية بين الهيئة
وكافة الشركاء المعنيين باالستثمار لغايات تنسيق العمل
ورفع كفاءة الخدمة للمستثمر
دراسة متطلبات الربط االلكتروني مع الشركاء
تنفيذ مشروع الربط االلكتروني مع الشركاء بناء على
نتائج دراسة المتطلبات
دراسة وتحليل نتائج شركات التطوير واعداد نظام
حوكمة للتعامل معها حسب معايير وأسس محددة

الت يز بتحفيزاالست رات واالس

تحفيز االست ر ال لكة
وت دي ال د ت النو ية لل ست ري

ب لن واال ت

د

رطة االهداف االستراتيجية

ل ال س ه ة تطوير البي ة االست رية وتروي الفر
لية االست رات ال حلية واالجنبية ا رد
لزي د

ل ي ة االست ر االردنية

االست رية وال

درات

الحكو ة
وال جت ع

محور البيئة االستثمارية والترويج

ال
ال ب رو

ت زيز البي ة االست رية
كف اال راف
ل تطوير البن
التحتية

تف يل الي ت
ال راك ت والت بي
ال س ه ة
تطوير الت ري ت
الن ة ل ست ر

ال لي ت الدا لية

تبن الي ت
ترويجية
تطور
للفر
االست رية
وال درات

ال ي ال سسية:

النزاهة

ال نية

سرية ال لو ت

الوال

االبداع والت يز

3
1

المنظور
المحور

العمليات الداخلية
البيئة االستثمارية والترويج

مسؤول المنظور
مسؤول المحور

5

الهدف االستراتيجي

المساهمة في تطوير التشريعات
الناظمة لإلستثمار

مسؤول الهدف

وصف الهدف االستراتيجي

الري د

االدارة

تعتبر التشريعات الناظمة لالستثمار من المحفزات الرئيسة لتهيئة البيئة االستثمارية لجذب
االستثمار فيجب على الهيئة ان تقوم بتطوير التشريعات الناظمة للعملية االستثمارية بكافة مراحلها،
وتحقيق نوع من الثبات في السياسات االستثمارية.

المباردات والمشاريع الرئيسية

مقاييس االداء
1

نسبة التشريعات التي تم تحسينها من مجموع التشريعات
التي تحتاج الى تطوير

1

2

معدل رضى المستثمر عن جودة التشريعات

2

3

وجود معايير لتصنيف المستثمرين استنارة بدراسات
معيارية

3

4

الت ل والتطور

ن حية تطوير البن التحتية لل ن ط االست رية التن وية والحر
يركز ال حور ا ول ال رطة االستراتيجية ل زي د لية البي ة االست رية
ب ت بحسب ال يير واالتف ت
وتف يل الي ت ال راكة والت بي ال بن ل ن ل ال حي ت وتطوير الت ري ت الن ة للبي ة االست رية و
وس ل التوا ل
ك يركز ال حور ل تبن ا ل الوس ل الترويجية تسوي الفر االست رية وال درات االردنية وبك ة الوس ل ال ت حة
ال ت رات و يره ل التروي الر
االلكترون والوس ل الد ية

وجود مهام مطورة لعمل الهيئة في مجال ترويج
الصادرات
70

4

دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة باالستثمار واقتراح
تحسينات عليها
المساهمة مع الحكومة في استكمال تعديل التشريعات
الالزمة لتشجيع القطاع الخاص للدخول في اتفاقيات
شراكة مع القطاع العام لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى
تطوير معايير لتصنيف المستثمرين واالستثمارات
يع ّرف المستثمر ويحدد فئات المستثمرين (استثمارات
كبرى ،متوسطة ،صغيرة) ويحدد معايير االستفادة من
الحوافز
تقييم وتحديد اطار عمل الهيئة في مجال ترويج
الصادرات

مسؤول المنظور
مسؤول المحور

3
1

المنظور
المحور

6

الهدف االستراتيجي

وصف الهدف االستراتيجي

العمليات الداخلية
البيئة االستثمارية والترويج
تبني آليات ترويج متطورة
االدارة
للفرص االستثمارية والصادرات مسؤول الهدف
ان كفاءة النظام الترويجي للهيئة ينعكس بدور رئيسي في جذب االستثمارات المحلية واالجنبية،
لذالك يجب على الهيئة ان تتبنى اليات متطورة للترويج ومنها الترويج اإللكتروني ...

المباردات والمشاريع الرئيسية

مقاييس االداء
1

نسبة االنجاز الكلي من مؤشرات استراتيجية ترويج
االستثمار

1

2

عدد برامج الترويج المنفذة

2

3

حجم استثمارات االردنيين المغتربين

3

4
5

عدد الشركات المشاركة في أنشطة ترويج الصادرات
المنفذة من قبل الهيئة
حجم عقود التصدير الموقعة أثناء و/أو نتيجة ألنشطة
ترويج الصادرات التي نفذتها الهيئة

71

4

تنفيذ استراتيجية ترويج االستثمار () 2019 - 2017
تنفيذ برامج ترويجية مبنية على الخرائط االستثمارية
للمحافظات
تنفيذ أنشطة جذب وتعزيز استثمارات االردنيين في
الخارج (استثمارات المغتربين)
تنفيذ خطة ترويج الصادرات

 2.4املحور الثاني :جذب اوإدامة االستثمار ا

72

 2.4.1االطار العام للمحور :ا
يركز املحور الثاني من الخارطة االستراتيجية على زيادة فعالية االستثمارات من ناحية املحافظة على جاذبية االستثمارات
واالحتفاظ باملستثمر ،والتي تشمل مجموعة من العمليات بعد مرحلة التسويق والترويج وتبدأ من مرحلة دخول
املستثمر والبدء باالستفسار عن امكانية االستثمار،من توفير قواعد بيانات شاملة تساعده على اتخاذ القرار االستثماري
ومن خالل هذه القاعدة ينتقل املستثمر للبدء بالتسجيل من خالل النافذة االستثمارية التي يجب ان تتطور عملياتها من
ناحية الفترة الزمنية لتقديم الخدمة ومن ناحية الشمولية والصالحيات ،كما يركز املحور على تطوير اليات االستجابة
السريعة لخدمة املستثمر بعد انشاء االستثمار ويجب ان تتخصص بالجوانب املتعلقة برض ى املستثمر لضمان تحقيق
اعلى فترة احتفاظ ممكنة للمستثمر.
يتناول هذا املحور عدد من الجوانب التي تحتاج الى تطوير والتي من شأنها تحسين مؤشرات فاعلية االستثمار في األردن
مثل مضاعف االستثمار وحجم االستثمار الكلي والزيادة السنوية بحجم االستثمار  .وتضم مجاالت التحسين التي يتناولها
هذا املحور الجوانب التالية-:
 .1رغم وجود خدمات النافذة الواحدة للمستثمر اال انه الزال هناك مجال كبير للتطوير وذلك بهدف تحويل
خدمات النافذة من خدمة اختصار تنقل ما بين املؤسسات املعنية لتحصيل املوافقات الى خدمة نافذة واحدة
فعلية تتحقق من خاللها معظم املوافقات املطلوبة النشاء وتسجيل االستثمار وفق آلية نقل الصالحيات وليس
التفويض فقط
 .2ضعف البيانات والدراسات التحليلية لالستثمار في األردن وضعف استثمار البيانات املوجودة لقياس مؤشرات
فاعلية االستثمار "أثر االستثمار على االقتصاد الوطني"
 .3عدم وضوح أثر االستثمار على زيادة فرص التوظيف وبخاصة لالردنيين
 .4ضعف القياس والتحليل لالستثمارات املنسحبة ودراسة ومعالجة االسباب التي أدت الى انسحابها حسب آليات
معتمدة وضمن نظام توثيق للنتائج تتم االستفادة منه والبناء على الدروس الناتجة
 .5ضعف توازن التوزيع الجغرافي ألثر االستثمارات في املحافظات املختلفة رغم توفر مناطق تنموية وحرة موزعة
بطريقة متوازنة
 .6ضعف املتابعة للمستثمر ما بعد تسجيل االستثمار وضعف خدمات العناية املقدمة له ( )Aftercareوافتقارها
آلليات ممنهجة وتوثيق واستثمارها في بناء قواعد بيانات وتحليل
 .7الحاجة الى رفع الوعي املجتمعي في محيط بعض املناطق التنموية باهمية االستثمار للمنطقة ملعالجة عدد من
التحديات التي يواجهها املستثمر في تلك املناطق
 .8ضعف الربط بين االستراتيجيات االقتصادية املختلفة وتوجهات االستثمار مثل الربط بين خطة تحفيز النمو
االقتصادي والتي حددت القطاعات االقتصادية ذات االولوية وبين تعزيز الخدمات للمستثمرين في هذه
القطاعات وقياس حجمها وأثرها على االقتصاد الكلي
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يضم هذا املحور  15مشروعا استراتيجيا ،تتناول مجاالت التحسين املستقبلية املذكورة أعاله وبكلفة تقديرية اجمالية
تقارب ال 7مليون دينار اردني ،موزعة على السنوات الخمس لالستراتيجية حسب الجدول التالي:
الهدف
االستراتيجي

2018

2019

2020

2021

2022

المجموع

زيادة فعالية
االستثمارات

5,950,000

6,436,500

6,523,200

2,650,000

2,650,000

23,209,700

و تتوزع مؤشرات األداء في كل بطاقة من بطاقات األداء حسب املنظور ،حيث تتوفر كل من القيم األساس والقيم
املستهدفة ملؤشرات األداء واملدى الزمني للتنفيذ ومسؤولية التنفيذ في خطة التنفيذ الخمسية التابعة لهذه الخطة.
موقع محور فعالية االستثمار من الخارطة االستراتيجية حسب منهجية بطاقات األداء املتوازن
الت يز بتحفيزاالست رات واالس

تحفيز االست ر ال لكة
وت دي ال د ت النو ية لل ست ري

ب لن واال ت د

رطة االهداف االستراتيجية

ل ال س ه ة تطوير البي ة االست رية وتروي الفر
لية االست رات ال حلية واالجنبية ا رد
لزي د

ل ي ة االست ر االردنية

االست رية وال درات
الحكو ة وال جت ع

حور ج ب و دا ة االست ر

ال
ال ب رو

زي د حج
االست رات

زي د دالت ر
ال ست ري

لي ت
تحسي
الن االست رية

ال لي ت الدا لية

وا د بي ن ت
ن
لة ت الفر
االست رية
وال دارت

بن الي ت االستج بة
السري ة ل د ت
ال ست ري ال ح ة
After care

ال ي ال سسية:

النزاهة

ال نية

االبداع والت يز

سرية ال لو ت
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الوال

الري د

الت ل والتطور

ال رطة االستراتيجية ل زي د لية االست رات ن حية ال ح ة ل ج بية االست رات واالحتف ب ل ست ر والت
يركز ال حور ال ن
ا ك نية االست ر تو ير وا د
رحلة د ول ال ست ر والبد ب الستفس ر
ت ل ج و ة ال لي ت ب د رحلة التسوي والتروي وتبد
ل الن االست رية الت يجب ا
ل ه ال د ينت ل ال ست ر للبد ب لتسجيل
لة تس د ل ات ال رار االست ر و
بي ن ت
ن حية الفتر الز نية لت دي ال د ة و ن حية ال ولية وال حي ت ك يركز ال حور ل تطوير الي ت االستج بة السري ة ل د ة
تتطور لي ت
كنة لل ست ر
تح ي ا ل تر احتف
ال ست ر ل
ب لجوانب ال ت ل ة بر
االست ر ويجب ا تت
ال ست ر ب د ان

1
2
1

المنظور
المحور
الهدف االستراتيجي

وصف الهدف االستراتيجي

مسؤول المنظور
مسؤول المحور
مسؤول الهدف

الحكومة والمجتمع
جذب وادامة االستثمار
زيادة فعالية االستثمارات
االدارة
يركز هذا الهدف على زيادة فعالية االستثمارات من ناحية حجم وأثر االستثمار وعددها وتوزيعها
في المملكة وعلى القطاعات االقتصادية المختلفة وقدرة االستثمارات على تشغيل االردنيين

مقاييس االداء
1
2
3

المباردات والمشاريع الرئيسية

توزيع حجم االستثمار في المملكة بحسب المنطقة
الجغرافية
حجم االستثمار القطاعي في القطاعات ذات األولوية
عدد فرص العمل الناتجة عن االستثمارات في المناطق
التنموية والحرة (أردنيين وغير اردنيين)

الهدف على مستوى مخرجات ونتائج

 2.4.2مكونات املحور اوبطاقات األداء ا

2
2
2

المنظور
المحور
الهدف االستراتيجي

وصف الهدف االستراتيجي

مسؤول المنظور
مسؤول المحور
مسؤول الهدف

العمالء المباشرون
جذب وإدامة االستثمار
زيادة حجم االستثمارات
االدارة
إن ما تركز عليه الهيئة في عملها هو زيادة حجم االستثمارات وقيمة االستثمار وهذا يتأتى عبر
رفع معدالت رضى المستثمرين الحالين حول السياسة االستثمارية والبنى التحتية والتشريعات
االستثمارية ...حيث يجب ان ينعكس جميع ما سبق على خدمات كفؤة وفعالة للنافذة االستثمارية

مقاييس االداء
1
2
3

المباردات والمشاريع الرئيسية

حجم االستثمار الكلي
حجم االستثمار المحلي
حجم االستثمار االجنبي المباشر ()FDI

الهدف على مستوى مخرجات ونتائج
75

4
5

معدل الزيادة بعدد المستثمرين الكلي والقطاعي
معدل الزيادة بعدد المستثمرين األجانب

6

معدل الزيادة بعدد المستثمرين االردنيين

2
2
3

المنظور
المحور
الهدف االستراتيجي

وصف الهدف االستراتيجي

مسؤول المنظور
مسؤول المحور
مسؤول الهدف

العمالء المباشرون
جذب وإدامة االستثمار
زيادة معدالت رضى المستثمرين
االدارة
ال تتحقق الغاية من عمليات الهيئة اال من خالل زيادة معدالت الرضى للمستثمرين فكلما زادت
معدالت الرضى زادت معدالت االحتفاظ بالمستثمرين بإستثماراتهم في المملكة

مقاييس االداء
1
2
3

المباردات والمشاريع الرئيسية
1
2
3

معدل رضى المستثمرين
قيمة االستثمارات المنسحبة (المغلقة)
عدد المستثمرين المنسحبين
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الهدف على مستوى مخرجات ونتائج

مسؤول المنظور
مسؤول المحور

3
2

المنظور
المحور

4

الهدف االستراتيجي

وصف الهدف االستراتيجي

العمليات الداخلية
جذب وإدامة االستثمار
تحسين عمليات النافذة
االدارة
مسؤول الهدف
االستثمارية
ان اعتماد مبدأ النافذة الواحدة يحقق عمليات جذب االستثمارات والتي تبدأ من مرحلة االستفسار
والتسجيل وتوفير الخدمات المتكاملة في مكان واحد لغايات تحقيق معدالت رضى مقبولة لدى
المستثمرين

المباردات والمشاريع الرئيسية

مقاييس االداء
1

نسبة انجاز وتطوير خدمة االستقبال وتوفير الخدمات
اللوجستية للنافذة

1

2

عدد حاالت القياس

2

3

وجود النظام

3

4

مستوى انجاز خطة نافذة لمصدّر

4

5

عدد المستخدمين للنافذة االستثمارية (مستثمرين)
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تطوير خدمة االستقبال وتوفير الخدمات اللوجستية
للنافذة
تطوير بنك معلومات داعم للنافذة يستخدم للقياس في
التعامل مع الحاالت المتقاربة
تبني نظام ادارة مخاطر لخدمات النافذة يتضمن تصنيف
المستثمرين والتعامل مع معامالتهم حسب أسس قياسية
تاخذ بعين االعتبار المخاطر المتعلقة بالموافقات
تفعيل نافذة بيت المصدّر وفق تصور الهيئة بموجب
المهام المناطة بها

مسؤول المنظور
مسؤول المحور

3
2

المنظور
المحور

5

الهدف االستراتيجي

وصف الهدف االستراتيجي

العمليات الداخلية
جذب وإدامة االستثمار
إنشاء قواعد بيانات شاملة تضم
االدارة
مسؤول الهدف
الفرص االستثمارية والصادارت
يعتبر توفر قواعد بيانات شاملة دقيقة ومحدثة تضم الفرص االستثمارية والصادرات االردنية حجر
االساس للمستثمرين الخذ القرار االستثماري

المباردات والمشاريع الرئيسية

مقاييس االداء
1

نسبة االنجاز في الدراسة

1

2

نسبة تغطية قواعد البيانات الحتياجات المستثمر

2

3

عدد االصدارات الدورية االمتخصصة

3

4

عدد الجهات المستفيدة من االصدارات

4

5

حداثة الفترة الزمنية التي تغطيها قاعدة البيانات
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اعداد دراسة لتصميم محتوى وخصائص قواعد البيانات
الشاملة التي يحتاجها المستثمر
رصد االحصاءات االستثمارية المتوفرة وتطوير قواعد
البيانات المطلوبة التي تفي بحاجة المستثمر بناء على
نتائج الدراسة
تطوير آليات تحليل البيانات االستثمارية واصدار
منشورات دورية متخصصة تصدرها الهيئة وتوزع
على الجهات المستهدفة
التحديث الدوري لقواعد البيانات وصيانتها

مسؤول المنظور
مسؤول المحور

3
2

المنظور
المحور

6

الهدف االستراتيجي

وصف الهدف االستراتيجي

العمليات الداخلية
جذب وإدامة االستثمار
بناء اليات االستجابة السريعة
االدارة
مسؤول الهدف
لخدمات المستثمرين الالحقة
ان توفر خدمات ما بعد جذب المستثمر "ما يعد التسجيل" له اهمية لدى الهيئة ال تقل عن أهمية
جذب االستثمار وذلك لما له اثر في إدامة االستثمار على األراضي األردنية وبالتالي ادامة أثره على
االقتصاد الوطني.

المباردات والمشاريع الرئيسية

مقاييس االداء
1
2

سرعة االستجابة
مستوى رضى المراجعين

1
2

تطوير كفاءة البريد االلكتروني مع العمالء
تطوير خدمة االستقبال

3

مستوى رضى المراجعين

3

انشاء خدمات الخط الساخن

4

نسبة تغطية المتابعات لالستثمارات القائمة

4

تفعيل وحدة العناية بالمستثمر After care

5

عدد المكاتب

5

انشاء مكاتب التمثيل في المحافظات

6

مستوى انجاز آلية قياس متطورة

6

تطوير آلية قياس نوعية الخدمة للمستثمر

7

مستوى رضى المجتمعات المحلية عن االستثمارات

7

تطوير وتنفيذ برامج تستهدف المجتمعات المحلية لرفع
وعيها الهمية االستثمار والتعاون مع المستثمر
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 2.5املحور الثالث :االستدامة املالية ا
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 2.5.1االطار العام للمحور ا
يركز املحور الثالث من الخارطة االستراتيجية على تحقيق املالءة واالستدامة املالية للهيئة ،والتي تشمل عمليات تركز على
زيادة املنح والتمويل والتعاقدات مع املنظمات واملؤسسات الخاصة املعنية بدعم االستثمار .كما يركز املحور على مبدأ
السياسة االستثمارية (زيادة االنفاق لتحقيق اعلى العوائد االستثمارية ) وليس السياسة املالية (تقليل االنفاق وزيادة
االيراد) ويتحقق ذلك بتفعيل االستقاللية املالية للهيئة حسب قانونها لتتمكن من تنويع مصادر الدخل من خالل طرق
مختلفة تتم مناقشتها مع مجلس االستثمار  ،على سبيل املثال تخصيص جزء من العوائد املتحققة للهيئة لتغطية
مصروفات أعمالها (إعادة تدوير الدخل لغايات التطوير) وغيرها من اآلليات والسياسات الداعمة لتوفر سيولة كافية في
اي وقت خالل السنة املالية للتصرف السريع واالستجابة ملتطلبات الترويج أو ادامة االستثمار.
يتناول هذا املحور تأثير الجانب املالي على قدرة الهيئة من مواكبة السرعة املطلوبة من قبل القطاع الخاص املستثمر في
االستجابة ملتطلباته حيث:
 .1تخضع هيئة االستثمار لنفس الضوابط واالجراءات الحكومية في املجالين االداري واملالي التي تخضع لها باقي
املؤسسات الحكوميات مثل وزارة التنمية االجتماعية والبلديات وغيرها من املؤسسات الحكومية دون مراعاة
أهمية تمييز الهيئة في جانب صالحيات الصرف املالي كونها واجهة البلد أمام املستثمر وكون متعامليها هم قطاع
خاص يتطلب التعامل معه اتخاذ قرار سريع ومرونة في امكانية الصرف املالي ضمن اسس التدقيق املالي املركزي
الحقا
 .2تعتمد الهيئة على امليزانية السنوية املخصصة لها من قبل الحكومة بشكل رئيس ي دون وجود اي مصدر دخل
آخر مثل شبيهاتها في دول أخرى والتي حققت نجاحات في تطبيق مبدأ االستقاللية املالية النسبية بطرق
متعددة

6

 .3تستفيد الهيئة في جوانب متعددة من الدعم املالي والفني من قبل منظمات املجتمع الدولي عبر وزارة التخطيط
والتعاون الدولي كأمثال االتحاد األوروبي و الوكالة األمريكية والبنك الدولي .اال أن الهيئة الزالت في دور
املستقبل مع هذه املنظمات وليست املبادر
 .4تتميز املشاريع التي تقوم بتنفيذها الجهات املانحة لصالح الهيئة ،بضعف امللكية ( )Ownershipمن قبل الهيئة
حيث تنتهي آثار هذه املشاريع بانتهائها ومغادرة الخبراء واليتم البناء عليها وإدامة أثرها الحقا كما يجب.
 .5تنعكس محدودية القدرات املالية للهيئة على الشكل العام والصورة العامة لالستثمار في األردن من خالل
الشكل العام ملبنى الهيئة ،امكانياته ،موقعه وهو ما يتعارض مع أهمية االستثمار للبلد وأهمية الصورة العامة
وامكانات الصورة العامة للجهة املسؤولة عن االستثمار "هيئة االستثمار" في عيون املستثمر .فكما هو املطار
واجهة البلد أمام الزائر ،الهيئة هي واجهة البلد أمام املستثمر.
مثال أبو ظبي
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6

يضم هذا املحور ما مجموعه  8مشاريع استراتيجية ،تتناول مجاالت التحسين املستقبلية املذكورة أعاله وبكلفة تقديرية
اجمالية تبلغ  560الف دينار أردني ،موزعة على السنوات الخمس لالستراتيجية حسب الجدول التالي:
الهدف
االستراتيجي

2018

2019

2020

2021

2022

المجموع

تعزيز المالءة
واالستدامة
المالية

0

30,000

100,000

30,000

0

160,000

و تتوزع مؤشرات األداء في كل بطاقة من بطاقات األداء حسب املنظور ،حيث تتوفر كل من القيم األساس والقيم
املستهدفة ملؤشرات األداء واملدى الزمني للتنفيذ ومسؤولية التنفيذ في خطة التنفيذ الخمسية التابعة لهذه الخطة.
موقع محور تعزيز املالءة واالستدامة املالية من الخارطة االستراتيجية حسب منهجية بطاقات األداء
املتوازن ا
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 2.5.2مكونات املحور اوبطاقات األداء ا

1
1
1

المنظور
المحور
الهدف االستراتيجي

وصف الهدف االستراتيجي

مسؤول المنظور
مسؤول المحور
مسؤول الهدف

الحكومة والمجتمع
المالءة واالستدامة المالية
تعزيز المالءة واالستدامة المالية
االدارة
إن تكاملية االطار المالي متمثال في المالءة واالستدامة المالية يعزز مكانة الهيئة المالية والذي
ينعكس على تطوير البنى التحتية في البيئة االستثمارية ويعمل على زيادة عمليات جذب االستثمار

مقاييس االداء
1

المباردات والمشاريع الرئيسية

نسبة تغطية العوائد االستثمارية الى مجمل التكاليف في
الهيئة.

1
2

2
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الهدف على مستوى مخرجات ونتائج

2
1
2

المنظور
المحور
الهدف االستراتيجي

وصف الهدف االستراتيجي

مسؤول المنظور
مسؤول المحور
مسؤول الهدف

العمالء المباشرون
المالءة واالستدامة المالية
زيادة حجم السيولة المالية
االدارة
يعكس هذا الهدف مدى قدرة الهيئة على تحقيق السيولة المالية بمعزل عن السياسات الحكومية
لضمان ثبات سياسة االستثمار واستقاللية الهيئة

مقاييس االداء
1

المباردات والمشاريع الرئيسية
1

حجم السيولة المالية المتوفرة

2
3

2
3
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الهدف على مستوى مخرجات ونتائج

مسؤول المنظور
مسؤول المحور

3
1

المنظور
المحور

3

الهدف االستراتيجي

وصف الهدف االستراتيجي

العمليات الداخلية
المالءة واالستدامة المالية
زيادة حجم المنح لتمويل عمليات
االدارة
مسؤول الهدف
الهيئة
يركز الهدف على زيادة حجم المنح وعدد المانحين لتطوير عمليات الهيئة ولتقليل االعتمادية على
الموازنة العامة في تطوير مشاريع وعمليات الهيئة لما له اثر في ثبات وفصل السياسة المالية عن
السياسة االستثمارية

المباردات والمشاريع الرئيسية

مقاييس االداء
1

وجود الوحدة

1

2

عدد المقترحات المقدمة للتمويل/الدعم

2

3

نسبة الزيادة السنوية في حجم المنح

3
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انشاء وحدة ادارة االستدامة المالية للهيئة
تطوير خطة تمويل تستهدف المنح والمساعدات من
الجهات المانحة تستند الى تحليل اهتمامات الجهات
المانحة وتطوير  10مقترحات مشاريع للتمويل
توقيع اتفاقيات تعاون ومساعدات مع جهات مانحة
استنادا الى خطة التمويل بالتنسيق مع وزارة التخطيط

3
1
4

المنظور
المحور
الهدف االستراتيجي

وصف الهدف االستراتيجي

مسؤول المنظور
مسؤول المحور
مسؤول الهدف

العمليات الداخلية
المالءة واالستدامة المالية
تنويع مصادر الدخل
االدارة
يركز الهدف على تنويع مصادر دخلها من خالل آليات وسياسات تتم مناقشتها مع مجلس االستثمار
واقرارها بنظام أو قانون الحقا وذلك كي يقل اعتماد الهيئة تدريجيا على موازنة الدولة

المباردات والمشاريع الرئيسية

مقاييس االداء
1

نسبة الزيادة السنوية في العوائد المتحققة

1

2

نسبة المخصصات االستثمارية الى حجم الموازنة

2

86

حصر الممارسات الفضلى للمؤسسة الشبيه في تنويع
مصادر الدخل وتنفيذ زيارات ميدانية
اعداد دراسة لتحديد امكانية تنويع مصادر الدخل للهيئة
أستنارة بالممارسات الفضلى (الصناديق االستثمارية-
راس المال المغامر ،الصناديق السيادية ،اقتطاع نسبة
من االيرادات المتحققة للهيئة ،الشراكات مع
المطورين) ........

مسؤول المنظور
مسؤول المحور

3
1

المنظور
المحور

5

الهدف االستراتيجي

وصف الهدف االستراتيجي

العمليات الداخلية
المالءة واالستدامة المالية
تطوير اليات الشراكة مع
االدارة
مسؤول الهدف
المنظمات الداعمة والمانحة
ان عمل الهيئة هو عمل تشاركي وخصوصا مع المنظمات والمؤسسات الدولية الداعمة لعمل الهيئة
حيث يركز الهدف على بناء جسور التشاركية مع المنظمات الداعمة والمانحة

المباردات والمشاريع الرئيسية

مقاييس االداء
1

عدد الجهات التي تم دراستها

1

2

الدراسات والتقارير الصادرة عن اللجنة

2

3

عدد االتفاقيات الموقعة مع الجهات المانحة

3

87

تنفيذ دراسة للجهات المانحة والداعمة واهتماماتها
وتصنيفها حسب مجاالت الدعم
تشكيل وتفعيل لجنة من المستشارين المختصين في
مجال التعاون الدولي وتحصيل المنح والشراكات بين
القطاعين العام والخاص ()Think Tank
عقد اجتماعات نصف سنوية وحسب الحاجة مع الجهات
المانحة المعنية باالستثمار والتنمية االقتصادية لتحقيق
التوافقات حول اوليات الدعم وآليات الشراكة المتاحة

 2.6املحور الرابع :الكفاءة املؤسسية ا
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 2.6.1االطار العام للمحور ا
يركز املحور الرابع من الخارطة االستراتيجية على تحقيق اعلى مستويات التعلم والتطور املؤسس ي ،والذي يضم املكونات
الرئيسة والتي تتشابه مع كثير من املؤسسات الحكومية او املؤسسات الخاصة ،ويعتبر املحور الرابع هو االساس واملمكنات
والقواعد التي يجب ان تقوم عليها اي مؤسسة والذي يضم املوارد البشرية الكفؤة واالنظمة الخاصة به والهياكل االدارية
املميزة التي تسير حركة املوارد البشرية  ،كما يضم اليات اعداد املوازنة بشقيها االيرادات املتوقعة والنفقات املتوقعة
وبناءها على مبدأ املوازنة املوجهة بالنتائج والتي تستند على املشاريع ،ولم يتم اغفال ادارة املعرفة والدراسات التي يجب
ان تقوم بها الهيئة والتي يجب ان تحول الهيئة الى بيت خبرة في مجال الدراسات الخاصة باالستثمار ،كل ذلك يستند على
استخدام افضل الوسائل والبنى التحتية لتقنية املعلومات والتي يجب ان تنعكس من خالل اتمتة جميع العمليات
القابلة لألتمته وربطها مع الحكومة االلكترونية ،ويجب ان يتم اعداد اليات الرقابة املالية واالدارية والفنية وباعلى
املستويات لضمان معايير النزاهة والشفافية (الحوكمة) ،كل ذلك سوف ينعكس من خالل بتني الهيئة منهج حوكمة
االداء االستراتيجي والتميز والذي يستند على ادارة اداء الهيئة ليس بالطريقة املرحلية وانما بالطريقة االستراتيجية.
يضم هذا املحور ما مجموعه  26مشروعا استراتيجيا ،لتناول مجاالت التحسين املستقبلية وبكلفة تقارب  8مليون دينار
أردني ،موزعة على السنوات الخمس لالستراتيجية حسب الجدول التالي:
الهدف
االستراتيجي

2018

2019

2020

2021

2022

المجموع

تعزيز القدرة
المؤسسية نحو
التميز

1,305,000

909,000

1,066,000

2,792,000

1,672,000

7,744,000

و تتوزع مؤشرات األداء لهذا املحور في كل بطاقة من بطاقات األداء حسب املنظور ،حيث تتوفر كل من القيم األساس
والقيم املستهدفة ملؤشرات األداء واملدى الزمني للتنفيذ ومسؤولية التنفيذ في خطة التنفيذ الخمسية التابعة لهذه
الخطة.
ا
ا
ا
ا
ا
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موقع محور الكفاءة املؤسسية من الخارطة االستراتيجية حسب منهجية بطاقات األداء املتوازنا

 2.6.2مكونات املحور وبطاقات األداء ا

مسؤول المنظور
مسؤول المحور

1
1

المنظور
المحور

1

الهدف االستراتيجي

وصف الهدف االستراتيجي

التعلم والتطور
الكفاءة المؤسسية
تطوير اليات ادارة الموارد
البشرية واستقطاب الكفاءات
االدارة
مسؤول الهدف
والمحافظة عليها
تحسين عمليات التوظيف والتطوير الوظيفي والمحافظة على راس المال البشري المؤهل والماهر
في الهيئة من خالل ايجاد برامج تطوير وتدريب وأنظمة للحوافز والمزايا لتمكين القوى البشرية
من اداء مهامها بفعالية وجودة وكفاءة عالية

المباردات والمشاريع الرئيسية

مقاييس االداء
1

مستوى االنجاز في اعادة الهيكلة

1

2

وجود المدونة

2

3

وجود قرار اقرار النظام

3

4

درجة رضى الموظفين

4

5

وجود خطة التدريب السنوية

5

6

نسبة التحسن في األداء

6

7

نسبة االنجاز

7
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تطوير هيكل تنظيمي واوصاف وظيفية استنادا الى
مخرجات استراتيجية الهيئة ومشروع اعادة هندسة
االجراءات
تطوير مدونة السلوك الوظيفي
تطوير نظام تقييم اداء الموظفين والحوافز المادية
والمعنوية
تطوير منهجيات واليات لقياس الرضى الوظيفي يتضمن
صندوق اقتراحات وشكاوى
تقييم الكفاءات الموجودة وتطوير خطة تدريب مستجيبة
الحتياجات استراتيجية الهيئة
بناء قدرات الموارد البشرية للهيئة بموجب خطة
التدريب
تطوير المسار الوظيفي وسياسات التدوير واالحالل
والتعاقب الوظيفي

مسؤول المنظور
مسؤول المحور

4
4

المنظور
المحور

2

الهدف االستراتيجي

وصف الهدف االستراتيجي

التعلم والتطور
الكفاءة المؤسسية
تطويراليات اعداد الموازنة
االدارة
مسؤول الهدف
العامة
وضع وادارة عمليات فعالة إلعداد الموازنة وإدارة المخاطر المالية المترتبة عليها ،وفقا ً ألفضل
المعايير بما يضمن كفاءة إدارة وتخصيص األموال لمشاريع الهيئة المختلفة

مقاييس االداء

1

2

المباردات والمشاريع الرئيسية

نسبة التوافق مع المعايير العالمية في اعداد وادارة
الميزانية
(نسبة العجز ،نسبة المناقلة بين ينود الميزانية ،نسبة
حجم المناقلة من اجمالي الموازنة ،نسبة النفقات
الراسمالية للتشغيلية )...

1

2

نسبة االنجاز

4
4

المنظور
المحور

3

الهدف االستراتيجي

خطة التحول اإللكتروني  /استبدال النظام المالي
المستخدم حاليا في الهيئة بنظام إدارة المعلومات المالية
الحكومية GFMIS

مسؤول المنظور
مسؤول المحور

وصف الهدف االستراتيجي

التعلم والتطور
الكفاءة المؤسسية
تطوير منهج إدارة المعرفة
االدارة
مسؤول الهدف
والدراسات
توفر دراسات ومعلومات شاملة عن المستثمرين والمشاريع والقطاعات باإلضافة الى الدراسات
والبحوث والمخططات ذات العالقة بالعملية االستثمارية بحيث تكون مرجعية رئيسية للعملية
االستثمارية على مستوى المملكة وتكون كمدخل لقواعد البيانات الشاملة

مقاييس االداء

المباردات والمشاريع الرئيسية

0

نسبة االنجاز

1

2

وجود دليل تعريف لبيانات وتصنيف ومؤشرات االستثمار

2

3

تطوير سياسات وتعليمات محددة العداد الموازنة العامة
مستندة الى معايير ودراسات باالستعانة بخبرات
متخصصة يتوافق مع متطلبات مشروع التحول
االلكتروني

عدد البرامج التدريبية الداخلية المتخصصة
تنفيذها سنويا لنقل الخبرات

التي يتم
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3

تنفيذ مشروع األرشفة المركزية للمعامالت والقضايا
والدراسات والبحوث واالتفاقيات والعقود
توحيد التعريفات المتعلقة ببيانات ومؤشرات االستثمار
(مثال )... FDI
تنفيذ برامج تدريبية للموظفين متخصصة بنقل المعرفة
وبخاصة في الجوانب الفنية من خالل استثمار اصحاب
الخبرات من الموظفين وممن حصلوا على تدريب
متخصص خارج الهيئة (ضمان عدم احتكار المعلومة)

مسؤول المنظور
مسؤول المحور

4
4

المنظور
المحور

4

الهدف االستراتيجي

وصف الهدف االستراتيجي

التعلم والتطور
الكفاءة المؤسسية
تطوير مستوى البنية التحتية
االدارة
مسؤول الهدف
لتقنية المعلومات
توفير البنية التحتية اللوجستية والفنية والتكنولوجية بما يساعد على تطوير النظام التشغيلي
ويضمن استجابة سريعة لمتغيرات العمل الداخلية والخارجية

المباردات والمشاريع الرئيسية

مقاييس االداء
1

نسبة االنجاز

1

2

نسبة العمليات المؤتمته

2

3

نسبة االنجاز

3

4

عدد االختراقات للبيانات

4

5

ازدحام المراجعين عند النافذة الواحدة

5
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مشروع التحول االلكتروني (أتمتة خدمات الهيئة
واعادة هندسة اجراءاتها)
استكمال اتمتة خدمات مختلف مديريات الهيئة غير
المدرجة ضمن مشروع التحول االلكتروني
تطوير الموقع االلكتروني للهيئة (بورتال) وربطة مع
النافذة االستثمارية
شراء وتطبيق أنظمة أمن وحماية البيانات داخل الهيئة
شراء وتفعيل نظام الدور االلكتروني شامال معداته

مسؤول المنظور
مسؤول المحور

4
4

المنظور
المحور

5

الهدف االستراتيجي

وصف الهدف االستراتيجي

التعلم والتطور
الكفاءة المؤسسية
تعزيز اليات الرقابة المالية
االدارة
مسؤول الهدف
والمراجعة االدارية والفنية
ضمان جودة النظام التشغيلي ورقابته واتخاذ ما يلزم من اجراءات وبرامج ألغراض التحسين
والتطوير ،حيث يعتمد مفهوم التحسين والتطوير المستمر على اعتماد أدوات ادارية تضمن المراقبة
الدائمة للنظام االداري والتشغيلي القائم والقيام بردّة الفعل بناء على نتائج المتابعة والمراقبة

المباردات والمشاريع الرئيسية

مقاييس االداء

تطوير نظام ادارة الموارد واألصول بما يضمن كفاءة
استخدامها
تطوير عمليات التدقيق الداخلي

1

نسبة حاالت المطابقة مع النظام

1

2

نسبة حاالت المطابقة

2

3

نسبة الشكاوي المغلقة/المعالجة  +معدل زمن االستجابة

3

تطوير آليات ادارة الشكاوى

4

نسبة حاالت المطابقة

4

تطوير ادارة العملية التشغيلية (تحليل البيانات وقياس
األداء ،ادارة حاالت عدم المطابقة ،الية ادارة االجراءات
التصحيحية والوقائية ،المراجعة الدورية للنتائج)
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مسؤول المنظور

4

المنظور

4

المحور

6

الهدف االستراتيجي

وصف الهدف االستراتيجي

التعلم والتطور
رأس المال البشري والمعرفي
مسؤول المحور
والتقني
تبني منهج حوكمة االداء
التخطيط
االدارة
مسؤول الهدف
والتميز المؤسسي
خلق وتعميق ثقافة التميز في األداء من خالل غرس القيم المؤسسية وبناء القدرات الداخلية وتقليل
البيروقراطية ،لتقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية للعمالء؛ وربط الحوافز بأداء وإنتاجية
الموظفين وفرق العمل في تنفيذ االستراتيجية.

المباردات والمشاريع الرئيسية

مقاييس االداء

المتابعة واالستجابة لمتطلبات جائزة الملك عبد هللا
الثاني للتميز في األداء الحكومي والشفافية
تطبيق معايير ادارة الجودة وتحصيل شهادة االيزو
االدارية ()9001:2015
مشروع دعم تنفيذ االستراتيجية والمتضمن انشاء وحدة
ادارة االستراتيجية وتقديم الدعم الفني في اصدار تقارير
االنجاز
تطوير نظام متابعة وتقييم الكتروني شامل على مستوى
المشاريع والخطط التنفيذية

1

ترتيب الهيئة ضمن نتائج التقييم

1

2

حصول الهيئة على شهادة األيزو

2

3

وجود وحدة ادارة االستراتيجية مع مهام واضحة

3

4

نسبة تغطية النظام للمؤشرات على مستوى المشاريع

4

5

اشغال المبنى الجديد

5

مبنى جديد للهيئة

6

عدد المواد االعالمية والترويجية المستخدمة

6

تطوير الهوية المؤسسية للهيئة وترويجها وتعميمها
()Branding
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ا
الجزء الثالث :تطبيق االستراتيجية ا
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 3.1خطة العمل الخمسية ا
تبين خطة العمل الخمسية لهذه االستراتيجية واملتوفرة على برنامج اكسل متاح لدى ادارة الهيئة ،جميع املشاريع
واملبادرات االستراتيجية التي تطرحها االستراتيجية متضمنة مؤشرات القياس والقيمة املستهدفة ومسؤولية التنفيذ
والكلفة والتقدرية واملدى الزمني املتوقع للتنفيذ

 3.2مديريات الهيئة وارتباطها باهداف االستراتيجية ا
تعتبر وحدة تطوير األداء املؤسس ي الوحدة االدارية األقرب ضمن الهيكل الحالي الدارة تطبيق االستراتيجية وتحديثها تقييم
املخاطر ومتابعة وادارة املخاطر أثناء التنفيذ وتوثيق مستوى االنجاز حسب النظام االلكتروني ورفع تقارير االنجاز الربعية
والسنوية لألمين العام حيث تقوم مقام وحدة ادارة االستراتيجية في حال عدم تشكيل هذه الوحدة الحقا.
والبد ان تقوم االدارة العليا في الهيئة بعد اقرار االسترانيجية بمراجعة الجدول املقترح أدناه وتحديد مسؤوال واحد عام
لكل محور تكون مسؤوليته التنسيق بين الوحدات االدارية املختلفة املعنية باملحور لغايات جمع البيانات حول مستوى
االنجاز في مؤشرات األداء وادخالها ضمن نظام متابعة تطبيق االستراتيجية االلكتروني الذي تم تصميمه ورفعه على
خوادم الهيئة ضمن وحدة تكنولوجيا املعلومات.

وحدات الهيئة :ا
 .1وحدة الرقابة الداخلية
 .2وحدة العالقات العامة
 .3وحدة الحكومة االلكترونية وتكنولوجيا املعلومات
 .4وحدة التطوير املؤسس ي
ا
مديريات الهيئة -:ا
 .1مديرية ترويج االستثمار
 .2مديرية الصادرات واملعارض
 .3مديرية الدراسات والسياسات
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 .4مديرية النافذة االستثمارية
 .5مديرية خدمات املستثمر
 .6مديرية التسهيالت والحوافز
 .7مديرية التخطيط العمراني واملناطق التنموية والحرة
 .8مديرية التراخيص والرقابة
 .9مديرية الشؤون املالية
 .10مديرية املوارد البشرية
 .11مديرية الشؤون القانونية
توزيع ارتباط املديريات والوحدات االدارية املختلفة باهداف الخطة االستراتيجية ا

ت

املحور

مسؤول

الهدف

نتائج

االستراتيجي

املحور

الرئيس ي

ت

1.1

1.2

1

محور البيئة

زيادة فعالية

االستثمارية

البيئة

والترويج

االستثمارية

1.3

األهداف االستراتيجية
الفرعية
متابعة كفؤة لتجهيز اوتطوير

االدارية املعنية

التخطيط العمراني ا

املساندة ا

التراخيص والرقابة ا

البنى التحتية
تفعيل آليات الشراكات

العالقات العامة ا

و .التطوير املؤسس ي ا

والتشبيك
تطوير التشريعات الناظمة
لالستثمار

تبني آليات ترويجية متطورة
1.4

الوحدة

الوحدات/املديريات

للفرص االستثمارية
والصادرات

الشؤون القانونية ا
ا
ترويج االستثمار ا

الدراسات والسياسات ا

الصادرات

الشؤون القانونية ا

واملعارض ا
ا
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الدراسات والسياسات ا

ا

تحسين عمليات النافذة
2.1

2

محور جذب

زيادة فعالية

وإدامة االستثمار

االستثمارات

االستثمارية وخدمات الدوائر

االستثمارية ا

الفنية املساندة

ا

2.3

والسياسات ا

وتكنولوجيا املعلومات ا

والتصدير

ا

الصادرات واملعارض ا

بناء آليات االستجابة

خدمات املستثمر ا

التراخيص والرقابة ا

تضم فرص االستثمار

لخدمات املستثمرين الالحقة

ا

3

محور االستدامة
املالية

ا
و .التطوير

تطوير آليات الشراكة مع

الشؤون القانونية ا

املؤسس ي ا

املنظمات الداعمة واملانحة
ا

تعزيز املالءة
واالستدامة
املالية

وتكنولوجيا املعلومات ا

الدراسات

()Aftercare

3.1

و .الحكومة االلكترونية

و ,الحكومة االلكترونية

انشاء قواعد بيانات شاملة
2.2

النافذة

التراخيص والرقابة ا

و .التطوير
3.2

زيادة حجم املنح الواردة

العالقات العامة ا

املؤسس ي ا

للهيئة وتنويع مصادر الدخل
ا

3.3

تنويع مصادر الدخل
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الشؤون املالية ا

التطوير املؤسس ي ا

تطوير آليات ادارة املوارد

ا
4.1

املوارد البشرية ا

الشؤون االدارية ا

البشرية واستقطاب
الكفاءات واملحافظة عليها

4.2

4.3

4

محور الكفاءة
املؤسسية

تطوير آليات اعداد املوازنة
تطوير منهج ادارة املعرفة
والدراسات

الشؤون املالية ا
الدراسات
والسياسات ا

و .التطوير املؤسس ي ا
املوارد البشرية ا
الشؤون االدارية ا

تعزيز القدرة
و .الحكومة

املؤسسية نحو
التميز

4.4

تطوير مستوى البنية

االلكترونية

التحتية لتقنية املعلومات

وتكنولوجيا

الشؤون االدارية ا

املعلومات ا
4.5

4.6

تعزيز آليات الرقابة املالية

و .الرقابة

واملراجعة االدارية والفنية

الداخلية ا

تبني منهج حوكمة األداء

مكتب األمين العام ا

والتميز املؤسس ي

ا
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الشؤون االدارية ا

و .التطوير املؤسس ي ا

 3.3كلفة تنفيذ االستراتيجية ا

ّ
تقدر الكلفة الكلية لتنفيذ االستراتيجية ب  34,053,700دينار اردني موزعة على املحاور املختلفة لالستراتيجية وعلى
مدى خمس سنوات ( )2022 – 2018ا
حيث تم احتساب كلفة تطبيق مشاريع االستراتيجية استنادا الى املنهجيات واملعايير التالية-:
 تضمين االلتزامات القائمة لدى الهيئة من عقود ومشاريع واتفاقيات دولية بما فيها كلفة تنفيذ استراتيجية
ترويج االستثمار وعليه فان التعديالت على االلتزامات املالية والتخصيصات بحسب املشاريع القائمة واملخطط
لها في تعاقدات دولية البد ان تنعكس على الخطة الخمسية الستراتيجية الهيئة بشكل سنوي وضمن املراجعة
السنوية للخطة


تقدير كلف املشاريع الجديدة بمنهجية القياس مقارنة بمشاريع مشابهه

 احتساب زيادة الكلف استنادا الى تقدير نسب التضخم السنوي والذي ينعكس أثره على كلف املشاريع وبخاصة
تلك التي تمتد ألكثر من عام
 السعي الى تخفيض الكلف التقديرية للمشاريع التي يمكن تنفيذها باستثمار كفاءات داخلية أو من خالل
التعاون مع الشركاء لالستعانة بالكوادر املطلوبة.
 الحرص على عدم االنحراف بشدة عن تقديرات النمط العام للميزانية السنوية للهيئة للسنوات السابقة
وتقديرات السنوات  2020 – 2017وذلك لضمان قدرة املؤسسة على ادارة امليزانية املخصصة
 استثناء الكلف التشغيلية والتي من املفترض ان تتم تغطيتها من مخصصات الهيئة من امليزانية الحكومية
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جدول رقم ( )6ملخص توزيع كلفة تطبيق االستراتيجية حسب األهداف/املحاورا ا
المحور

الهدف

عدد المشاريع الكلية

الكلفة الكلية للمشاريع

النسبة

البيئة االستثمارية
والترويج

زيادة فعالية البيئة
االستثمارية

15

23,209,700

61.7%

جذب وإدامة
االستثمار

زيادة فعالية االستثمارات

14

2,940,000

17.2%

االستدامة المالية

تعزيز المالءة واالستدامة
المالية

4

160,000

1.4%

الكفاءة المؤسسية

تعزيز القدرة المؤسسية نحو
التميز

26

7,744,000

19.7%

المجموع

المجموع

59

34,053,700

100.0%

توزيع كلفة تنفي االستراتيجية بحسب ال ح ور ا هداف

تعزيز القدرة المؤسسية
نحو التميز
20%

تعزيز المالءة واالستدامة
المالية
1%

زيادة فعالية االستثمارات
17%

زيادة فعالية البيئة
االستثمارية
62%

ا
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توزيع كلفة تنفيذ االستراتيجية بحسب األهداف االستراتيجية على سنوات التنفيذ ()2022 - 2018
الهدف االستراتيجي

2018

2019

2020

2021

2022

المجموع

زيادة فعالية البيئة
االستثمارية

5,950,000

6,436,500

6,523,200

2,650,000

2,650,000

23,209,700

زيادة فعالية االستثمارات

388,000

486,000

546,000

702,000

818,000

2,940,000

تعزيز المالءة واالستدامة
المالية

0

30,000

100,000

30,000

0

160,000

تعزيز القدرة المؤسسية
نحو التميز

1,305,000

909,000

1,066,000

2,792,000

1,672,000

7,744,000

المجموع

7,643,000

7,861,500

8,235,200

6,174,000

5,140,000

34,053,700

توزيع الكلف السنوية لكل هدف حسب السنوات
زيادة فعالية االستثمارات

زيادة فعالية البيئة االستثمارية

تعزيز القدرة المؤسسية نحو التميز

تعزيز المالءة واالستدامة المالية

2022

2021

2020

102

2019

2018

 3.3متطلبات النجاح ا
تعتبر العملية التنظيمية عامال حرجا في نجاح تنفيذ الخطة االستراتيجية ،باإلضافة إلى املهارات اإلدارية والقيادية لفريق
العمل املسئول عن تنفيذها ،وخصوصا املهارات ذات العالقة بإدارة املشاريع ومتابعتها ،ومن هذا املنطلق توضح االقسام
التالية بعض املتطلبات التي يتوجب أخذها بعين االعتبار لضمان التنفيذ ّ
الفعال للخطة وتحقيق املستهدفات.

املتطلب األول – البدء بتنفيذ الخطة االستراتيجية ا
لضمان فعالية الخطة االستراتيجية وضمان تحقيق األهداف املخططة ضمن الجدول الزمني املحدد ،فانه يتوجب على
الهيئة املبادرة بتنفيذها اعتبارا من بداية عام  2018وفقا للمخطط الزمني الخاص بالخطة االتنفيذية املدرجة ضمن
هذه الوثيقة.

املتطلب الثانيا– إنشاء وحدة إدارة االستراتيجية أو ايكال مهامها لوحدة قائمة ا
يعتبر توفر وحدة مستقلة ضمن الهيكل التنظيمي في الهيئة الدارة تطبيق االستراتيجية مع ضرورة منحها الصالحيات
الكافية ،من عوامل النجاح األساسية لتنفيذ الخطة االستراتيجية ،بحيث يتضمن اختصاص تلك الوحدة ما يلي:
 إعداد خطط تنفيذ املشاريع بما يتطابق ومبادئ إدارة املشاريع .
 مراجعة امليزانيات التقديرية املرتبطة باملشاريع من خالل مختصين وتحديد التكلفة النهائية لتنفيذ الخطة
وضرورة التنسيق املستمر مع الدائرة املالية في هيئة االستثمار بهذا الخصوص.
 تشكيل فرق العمل ذات االختصاص.
 إدارة عمليات التنسيق الداخلي والخارجي مع األطراف ذوي العالقة باملشروع.
 إجراء عمليات املراقبة واملتابعة لتنفيذ املشروع من خالل الطرق املالئمة.
 إعداد التقارير الدورية املتعلقة حول التنفيذ ورفعها إلى اإلدارة العليا.
 ضمان التحديث املستمر لخطط املشاريع بناء على نسب اإلنجاز واملستجدات املتعلقة باملشاريع.
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 تطبيق مبادئ تحليل املخاطر على املشاريع لضمان تحقيق النتائج املطلوبة بأقل نسبة من االنحرافات بأنواعها
املختلفة (مالية ،زمنية ،نتائج) ووضع الخطط التصحيحية الالزمة لها.

املتطلب الثالث– تفعيل نظام املتابعة والتقييم عبر االدخال املستمر لنتائج األداء ا
يتضمن مشروع اعداد خطة الهيئة تصميم وتحميل نظام متابعة الكتروني والذي تم تصميمه وتحميله على
خوادم الهيئة وتدريب فريق متخصص على صيانته ،اال أنه ولحداثة تعامل الهيئة مع نظام متابعة الكتروني
فضال عن كون النظام يستند على نموذج بطاقات االداء املتوازن والذي يعتبر نموذج متميز عامليا لكنه حديث
االستخدام في الدول العربية واالردن؛ كل ما سبق يتطلب تقديم املساندة الفنية لفريق العمل املسؤول عن
النظام وخصوصا خالل السنة األولى عبر التدريب املستمر والتوجيه والتدريب في مكان العمل.

69%

15%

50%

املتطلب الرابع– تخصيص املوازنة السنوية للخطة ا
تخصيص موازنة سنوية من قبل الهيئة تضمن تنفيذ االستراتيجية وفقا للجدول الزمني ،كما يعد من الضروري جدا
التشبيك مع الجهات املانحة والجهات الدولية الغراض الترويج لالستراتيجية وتوفير الدعم املادي واملالي للمشاريع
املختلفة الواردة في االستراتيجية.
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