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 المقدمة: .1
 

وهي ترتبط برئيس الوزراء ، 1997( لسنة 23هي هيئة رسمية رقابية منظمة لسوق رأس المال أنشئت بموجب قانون األوراق المالية رقم ) هيئة األوراق المالية
إنشاؤها وتحديد نطاق عملها في السوق بهدف حماية المستثمرين في األوراق المالية في بورصة  عتبارية. وقد جاءاالشخصية والوتتمتع باالستقالل المالي واإلداري 

 عمان، وتنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية، وحماية السوق من المخاطر التي قد يتعرض لها. 
 

يتألف من خمسة مفوضين متفرغين من ذوي الخبرة واالختصاص بمن فيهم الرئيس ونائبه، يتم تعيينهم لمدة  ويقوم على إدارة الهيئة واإلشراف على شؤونها مجلس
يق األهداف التي تم خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء على أن يقترن ذلك باإلرادة الملكية السامية. ويناط بمجلس المفوضين مهام عديدة لتحق

صدار التعليمات، والموافقة على التعليمات واألنظمة الداخلية لبورصة عمان ومركز إيدإنشاء الهيئة من أ اع جلها،  وتشمل إعداد مشاريع القوانين واألنظمة وا 
االستثمار، واعتماد يق األوراق المالية ، ومنح التراخيص لممارسة أعمال الخدمات المالية ومعتمدي سوق رأس المال والموافقة على تسجيل األوراق المالية وصناد

 المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم األداء التي يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التقيد بها.
 

شرافها بموجـب قانون األوراق المالية رقم ) لمالية المرخص لها الشركات المصدرة لألوراق الماليــة وشركات الخدمات ا 2002( لعام 76يخضع لرقابة الهيئة وا 
 ومعتمدو سوق رأس المال وبورصة عمان ومركز إيداع األوراق المالية وصناديق االستثمار المشترك وشركات االستثمار في األوراق المالية.

 

تـا  مؤسسـات سـوق رأس المــال تـؤمن هيئـة األوراق الماليـة بـأن إنجـاز سـوق رأس المــال األردنـي هـو حصـيلة دراسـات وتجـارب وشـراكات محليــة وخارجيـة، وبـأن انف
لتنظيميـة التـي بـذلت على العالم ومواكبة التطورات وافضل الممارسات على الصـعيد الـدولي واالطـالع علـى مجريـات التطـور العـالمي واسـتيعابها للتطـوير والجهـود ا

راق الماليـة أهميـة كبيـرة لتعزيـز التعـاون وتبـادل المعلومـات والخبـرات مــع لتـوفير البيئـة االسـتثمارية المناسـبة كـان وراء اإلنجـاز والثقـة بالسـوق. لـذلك تــولي هيئـة األو 
 فـاهم بمـا يسـاهم فـي تحقيـقالمؤسسات المحلية والعربية والدولية، وترتبط الهيئة مع نظيراتهـا علـى المسـتول العربـي  والـدولي باتفاقيـات تبـادل للمعلومـات ومـذكرات ت
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ردن ولدل هـذه الجهـات، وفـق شـروط تحـافظ علـى مصـالح األطـراف ذات العالقـة. وتحكـم هـذه االتفاقيـات والمـذكرات أهداف الهيئة وتطوير سوق رأس المال في األ
(، وقـد تـم توقيـع اتفاقيـات ومـذكرات تفـاهم مـع عـدد مـن الهيئـات واألسـواق IOSCOمبادئ دولية متفق عليها وصادرة عن المنظمـة الدوليـة لهيئـات األوراق الماليـة )

ل فـي المنظمـة لية مثل االمارات البحرين والكويت ومصر وماليزيا والصين ورومانيا وتايوان ونيوزلندا واوكرانيا وُعمان وقطر، كما ان الهيئة عضو فاعالعربية والدو 
ات الدوليـة الموقعـة علـى مـذكرة وهي عضو مؤسس التحاد هيئات االوراق المالية العربية باالضافة الى أنها احدل الهيئ (IOSCO)الدولية لهيئات األوراق  المالية 

، وهـي مـذكرة تعنـى بالتعـاون وتبـادل المعلومـات بـين الجهـات الرقابيـة علـى أسـواق رأس المـال فـي العـالم، (IOSCO)التفاهم متعددة األطراف الصـادرة عـن منظمـة 
المعايير الدولية. كمـا تـم توقيـع اتفاقيـة مـع منظمـات دوليـة مثـل ال وقبول أي جهة رقابية ضمن الموقعين يعني أن األطر التشريعية والرقابية التي تطبقها هي وفق 

IFC  العديــد مــن مــذكرات التفــاهم مــع المؤسســات الوطنيــة ومنهــا البنــك المركــزي وقعــت للتعــاون فــي مجــال حوكمــة الشــركات .أمــا علــى المســتول المحلــي فــان الهيئــة
 زيز التعاون والتنسيق بين الهيئة وهذه الجهات في مجال التنظيم والرقابة وتبادل المعلومات.ودائرة مراقبة الشركات ووحدة مكافحة غسل األموال، بهدف تع

 

وذلـك مـن خـالل نشـرها وتسعى الهيئة إلـى تعزيـز ثقافــة االسـتثمار فـي األوراق الماليـة ونشـر وتجـذير المعرفــة بهـا لـدل الجمهـور، بعـرض توسـيع قاعـدة المسـتثمرين 
 بر وسائل اإلعالم وعقد محاضرات ولقاءات متخصصة مع عدد من المؤسسات الوطنية واستقبال وفود طالبية من الجامعات والمعاهد. العديد من مواد التوعية ع

 

علــى الهيئــة مبــادلء حوكمــة الشــركات  تطبقــوتعزيــزا لحمايــة المســتثمرين فــي األوراق الماليــة واالفصــا  والشــفافية فــي الســوق وحفاظــان علــى حقــوق المتعــاملين فيــه، 
ال. كمـا الشركات المدرجة في السـوق مـن خـالل اصـدار دليـل قواعـد حوكمـة الشـركات المسـاهمة المدرجـة فـي بورصـة عمـان بالتعـاون مـع مؤسسـات سـوق رأس المـ

المسـتثمرين واالرتقـاء بسـوق رأس تؤمن الهيئة أن عالقتها مع الجهات الرقابية كالسلطة القضائية والسلطة التشريعية وأجهزة اإلعالم هي عالقة شراكة هدفها حماية 
 المال الوطني.
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لحاقهم بالدورات واللقاءات التدريبيـة المحليـة والخا رجيـة لتعزيـز خبـراتهم وقـدراتهم ممـا وتولي الهيئة تطوير العاملين فيها اهتمامان مركزيان من خالل التدريب الداخلي وا 
ة اهتماما مستمرا للتطوير االلكتروني من خالل التحديث والتطوير علـى البنيـة التحتيـة وتقـديم خـدمات ينعكس إيجابان على سوق رأس المال الوطني. كما تولي الهيئ
 الكترونية تفاعلية كنظامي الترخيص واالفصا  االلكتروني.

 

جتمـع المحلـي عـن طريـق تنفيـذ أنشـطة تعمـل تجاه الم واستمرت في دورها في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية لألردن  مساهمةن ال تحرص الهيئة على
 ع أفراد المجتمع المحلي ومؤسساته.م لدل الموظفين وخلق جو إيجابيوحس المسؤولية على تجذير مفهوم المسؤولية المجتمعية وتعزيز رو  التعاون والمبادرة 

 

لــك عبــداث الثــاني المعظــم والحفــاظ علــى اســتقاللية الهيئــة كجهــة رقابيــة  كــان وتــؤمن الهيئــة أن اســتقرار األردن االقتصــادي واالجتمــاعي واعتدالــه بقيــادة جاللــة الم
 عنصران حاسمان في تقدم سوق رأس المال الوطني وتجذير ثقة المتعاملين فيه.



© 2017-2015 لألعوامالخطة االستراتيجية                                                                                                                       6                                                                                                                                                  هيئة األوراق المالية  

 :االستراتيجية إعداد الخطــةفي الهيئة و منهجية  التخطيط االستراتيجي  .2

 :التخطيط االستراتيجي في هيئة األوراق المالية 2.1
الل تحليل عتمد هيئة األوراق المالية منهجية للتخطيط االستراتيجي تستند الى النظريات والممارسات الحديثة في مجال التخطيط االستراتيجي، ومن خت

مراجعة  عندمد الهيئة البيئة الداخلية والخارجية للهيئة ومراجعة وتقييم االستراتيجيات السابقة في ضوء الظروف والمعطيات الداخلية والخارجية، كما تعت
من قبل  2014خطتها االستراتيجية على ما تم تنفيذه من الخطة السابقة والعوائق المرتبطة بالتطبيق. وقد جرل آخر تعديل للخطة االستراتيجية عام 

ات تقييم جائزة الملك عبداث لتميز عدة ورشات واجتماعات تمت لهذه العاية. كما قامت الهيئة بدراسة توصي عقد لجنة التخطيط االستراتيجي من خالل
تمهيدا لبناء االستراتيجية بناء على الخطوات ودراسة مفاهيم ومعايير التميز االداء الحكومي واالخذ بالمالحظات والتباحث مع الشركاء ذوي العالقة 

 التالية: 
 

 واقع هيئة األوراق المالية الحالي: 
ات التي تحكم عملها، واختصاصاتها ومهامها، ونشاطاتها ووظائفها الرئيسية، وهيكلها التنظيمي ويشمل دراسة واقع الهيئة من حيث التشريع 

جراء تحليل ل دارتها، ومواردها البشرية واألنظمة الداخلية ، والمتعاملين معها والجهات المستفيدة عامة، وا  تقييم نقاط القوة والضعف الحالي وا 
والتحديات في بيئتها الخارجية، وكذلك تحديد المواضيع الداخلية والخارجية الجوهرية المؤثرة في  الداخلية في الهيئة والعوامل المساعدة

 مستقبل الهيئة والتي ينبعي تناولها خالل عملية التخطيط.
 

 اآلفاق والتطلعات: 
رية، ووضع األهداف المؤسسية التي ويشمل تحديد رؤية شاملة لوضع الهيئة المستقبلي المرغوب به، ورسالتها ومبادئ عملها وقيمها الجوه 

 ترغب الهيئة بتحقيقها ضمن خططها، وتحديد المخرجات التي سيتم إنجازها من قبل الهيئة لتحقيق األهداف المقترحة في الخطة.



© 2017-2015 لألعوامالخطة االستراتيجية                                                                                                                       7                                                                                                                                                  هيئة األوراق المالية  

 إعداد الخطط: 
عداد خطط العمل الكفيلة بالتعامل مع القضايا الجوهرية وتحقيق غاياتها وأهدافها المؤس  سية آخذين بعين االعتبار ويشمل اختيار وا 

 .وتوجهات مجلس مفوضي الهيئة المحددات الزمنية و الموارد
 

 الرقابة والتقييم: 
ويشمل دراسة مخرجات أداء الهيئة بهدف متابعة ومراقبة التقدم نحو تحقيق األهداف، ومؤشرات األداء على مستول األهداف المؤسسية  

جراءات جمع البيانات و  تحديد مصادرها، وأخيران أنظمة إعداد تقارير المتابعة والتقييم لبيان التقدم المنجز في تحقيق وأهداف الدوائر، وا 
 األهداف.

 

 االستراتيجية: إعداد الخطــةمنهجية  2.2
اية بأعمال الهيئة ذوي الخبرة والدر من ة وافراد ئعلى توظيف جهود الفريق الواحد الذي يتكون من قيادة الهي االستراتيجيةتعتمد الهيئة في بناء خطتها 

لهيئة ومهامها ومبادئها وأهدافها واستراتيجياتها وبالتالي تحديد مقاييس ا وجوانبها الوظيفية المختلفة و بيئتها الخارجية للوصول إلى تعريف واضح لرؤية
 ضمان تحقيق اهدافها. أدائها المهني كما تشارك الهيئة المتعاملين والشركاء الرئيسيين في عملية االعداد والمراجعة للخطة ل

 

 تحديد الجهات المشاركة في إعداد ومراجعة الخطة وتنفيذها من خالل: 
قرارها. إعداد الخطة تكليف لجنة التخطيط االستراتيجي بمتابعة تنفيذ  -  وا 
 مشاركة جميع دوائر ومكاتب الهيئة في وضع الخطة االستراتيجية. -
 مفوضي الهيئة.متابعة اعداد الخطة االستراتيجية من قبل مجلس  -
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 :جمع المعلومات وتحليلها باستخدام العديد من الوسائل منها 
 

 نظريات سابقة في مجال التخطيط االستراتيجي.الرجوع ل -
 الخارجية .بعدد من الدورات وورش العمل  المشاركةعقد سلسلة من ورش العمل الداخلية و  -
 والتشريعية. صادية واالجتماعية والتكنولوجيةواالقت السياسيةلتحليل البيئة  PESTLEإجراء تحليل البيئة  -
 استخدام العديد من االستبيانات لفهم البيئة الخارجية وأخذها في االعتبار عند تنفيذ عملية التخطيط االستراتيجي. -
ضمن نظام خاص ترتيبها حسب االولوية على للوقوف على نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات والعمل  SWOTإجراء التحليل الرباعي  -

 تستخدمه الهيئة.
 جمع البيانات والمعلومات الخاصة باألهداف الوطنية من خالل االجندة الوطنية ووثيقة كلنا األردن وغيرها. -
جمع البيانات والمعلومات عن المبادرات الملكية التي تساهم فيها الهيئة من خالل خطابات العرش السامي، خطابات جاللة الملك، وكتب  -

 .وتوصيات لجنة النزاهة ف الساميالتكلي
ائج مقارنة فاعلية الخيارات االستراتيجية المختلفة الناتجة عن الورش والمذكرات والوثائق، وحفظ ما تم التوصل إليه خالل ورش العمل من نت -

 لمراجعتها الحقا.
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 :اتأهم انجازات الهيئة للفترة السابقة واهم المعوق .3
 

 :اهم االنجازات 
 عقد برامج تدريبية متخصصة كدورات ضباط االمتثال. -
 مراجعة عدد من التشريعات النافذة في الهيئة وتعديلها كتعليمات الفصل بين اموال الوسيط وعمالئه. -
 قة األداء المتوازن.تعزيز جودة حصول المستثمرين على االفصاحات من خالل اعتماد نظام االفصا  االلكتروني والبدء بمشروع بطا -
 تقديم خدمات إلكترونية تفاعلية كنظام الترخيص والتفتيش االلكتروني ونظام مركزيه المخاطر و بدء العمل بمشروع نظام تتبع المعلومات . -
 . IFC مثلة تعزيز التشاركية المحلية والدولية من خالل إعداد مذكرات تفاهم مع عدد من الدول العربية واألجنبية والمنظمات الدولي -
 والتطوير المستمر للبنية التحتية. التحديث -
 .تالحفاظ على الكفاءات البشرية واستقطاب كفاءات جديدة من خالل التعيين والتدريب و مراجعة تعليمات المكافأ -
 إدخال أدوات جديدة لالستثمار في األوراق المالية من خالل البدء بمشروع اتاحة اصدار الصكوك االسالمية. -

 
 م المعوقات:اه 

 

 تقنين المخصصات المالية خاصة بما بتعلق بالنفقات الرأسمالية. -
 نقص الكادر الوظيفي بسبب االستقاالت الناتجة عن اعادة هيكلة المؤسسات المستقلة. -
 حلول لها. االوضاع المالية والظروف الحالية لشركات الخدمات المالية والحاجة الى تشديد الرقابة عليها وتركيز الجهود إليجاد -
 عدم اقرار تعديالت قانون االوراق المالية حتى االن وارتباط تعديل بعض التعليمات بتعديل القانون اوال. -
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 :Executive Summaryالملخص التنفيذي  .4
 

اللجنة وقد أجرت المختلفة.  وبمشاركة من اإلداراتلجنة للتخطيط االستراتيجي سنوات من خالل تشكيل  ثالثتم اعداد الخطة اإلستراتيجية للهيئة لمدة 
لتأكد من على ا اللجنةت وعمل. كما تم مراجعة مؤشرات األداء واالنجاز الذي تم على الخطة 2014لالستراتيجية التي انتهت عام  مراجعاتالعديد من ال

توجهات قيادة الهيئة تبني تم وقد  لجنة.العليها  تنفيذ خططها ضمن اجراءات موثقة تشرفللتأكد من  اإلداراتان كما وتابعت تنفيذ الخطة ومراجعتها دوري
مع االخذ بعين االعتبار المستجدات االقتصادية والمالية والتكنولوجية واالجتماعية  لالرتقاء بسوق رأس المال ليكون بيئة جاذبة لالستثمار بكافة المعايير

مؤسسية( تمثل توجهات الهيئة المستقبلية والتي تمثلت بما  يجية )اهدافوقد تم تحديد غايات إسترات ( PESTLEوالسياسية من خالل إجراء تحليل )
 يلي:

 حماية المستثمرين في األوراق المالية. .1
 تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية. .2
 حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها. .3

 
بحيث تكون هذه االهداف   SMART Objectivesعلى اساس مبدأ  والمبنيةمرتبطة بهذه العايات  Objectivesفرعية  وتم اعداد أهداف إستراتيجية

ها وذلك لقياس ومالئمة للهيئة ومرتبطة بزمن محدد. ولتطبيق هذه االهداف فقد تم تحديد استراتيجيات مختلفة تهدف إلى تحقيقواللتطبيق محددة وقابلة 
تيجيات واالهداف إلى اجراءات وانشطة وبرامج وتم تحديد مسؤوليات من سينفذها اضافة لتحديد مؤشرات األداء الرئيسة والموارد تحويل هذه االستراب

 المطلوبة للتنفيذ.
 وستعمل الهيئة على تنفيذ الخطة اإلستراتيجية اضافة للمراجعة الدورية بهدف تعديلها حسب المستجدات وأية تعيرات طارئة.
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 : لرسالة، والقيم الجوهريةالرؤية، ا .5

 

  رؤيتناOur Vision : 
 شواخص القانون وسيادته. ان والشفافية  والكفاءة وفق االرتقاء بسوق رأس المال األردني ليكون بيئة جاذبة لالستثمار تتمتع بالعدالة

 

  رسالتناOur Mission: 
الثقة باالقتصاد الوطني وتشجيع  المالية بما يعزز باألوراقل الخدمات المالية والتعامل االفصا  واعما في مجال األردني تنظيم ومراقبة وتطوير سوق رأس المال

 أحدث المعايير والممارسات الدولية. ان فقالتقنية و واالستمرار بتطوير التشريعات والبيئة حماية المستثمرين و  االستثمار
 

 :قيمنا الجوهرية 
عالء سيادة القانون -  الوالء واالنتماء. -                                       . اإلفصا  والشفافية وا 
 المبادرة واالبداع. -                         .ولهم الحماية وفق القانون الموظفون هم الثروة الحقيقية -
 األمانة والنزاهة. -             . بما ال يتعارض مع مبادئ اإلفصا  الحفاظ على سرية المعلومات -
 العمل برو  الفريق.  -                                                             ستمر. التطوير الم -
 التميز في تقديم الخدمة. -                                                        تعزيز المعرفة ونشرها.  -
 .التشاركية –                                                          المسؤولية المجتمعية. -
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 :االهداف الوطنية والمبادرات الملكية .6

 

 :تدعم الهيئة هدفا وطنيًا اساسيا يتمثل في 
 

 تطوير االقتصاد األردني ليكون مزدهرًا ومنفتحًا على األسواق اإلقليمية والعالمية.
 

 التالية بشكل اساسي: الوطنية تدعم الهيئة المبادرات الملكية 
 رش السامي.كتاب الع .1
 الرؤية االقتصادية لجاللة الملك عبد اث الثاني.  .2
 الحكومة االلكترونية. .3
 مبادرة تطوير القضاء. .4
 كلنا األردن. .5
 مبادرة تطوير التعليم. .6
 اوراق عمل جاللة الملك. .7
 لجنة النزاهة الوطنية. .8
 .الخطة العشرية لالقتصاد الوطني .9
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 :SWOT ANALYSES التحليل الرباعي .7

 
 وة نقاط القStrengths: 

 

سل
سل

الت
 

 
 نقاط القوة

Strengths 

 

 
 عالمة االثر

 
 درجة التأكد

 
 االثر
 

 
 التأكد

 
 االولوية

 
 اإلجراء الواجب اتخاذه

 يجب التخطيط للنقطة 1 عالي عالي 4 5 هيكل تنظيمي واضح مع تفويض للصالحيات.  1

 يجب التخطيط للنقطة 1 عالي عالي 5 5 قانون االوراق المالية.الهيئة هي الجهة الرئيسية  المنظمة  لسوق رأس المال بموجب  2

 مرونة في الخطة 3 منخفض عالي 3 4 االهتمام بالتخطيط االستراتيجي.  3

 مرونة في الخطة 3 منخفض عالي 3 4 للهيئة. نسبي استقالل مالي واداري 4

 طيط للنقطةيجب التخ 1 عالي عالي 4 5 .الدوليةوالمعايير  لممارساتل مواكبة 5

 يجب التخطيط للنقطة 1 عالي عالي 4 5 موظفين ذوي خبرة واختصاص ودراية بمجال عمل الهيئة. 6

 يجب التخطيط للنقطة 1 عالي عالي 5 5 مبنى مجهز يوفر بيئة عمل مالئمه وحديثة ومتطورة. 7

 ارد المتوفرةاستخدام اقل المو 2 عالي منخفض 4 3 .وخارجي فاعلةتوفر قنوات اتصال داخلي  8
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  نقاط الضعفWeaknesses: 

 

سل
سل

الت
 

 الضعفنقاط 
Weaknesses  

عالمة 
 االثر

درجة 
 اإلجراء الواجب اتخاذه االولوية التأكد االثر التأكد

 يجب التخطيط للنقطة 1 عالي عالي 5 4 الهيكل التنظيمي.  تعديل 1

 استخدام اقل الموارد المتوفرة 2 عالي منخفض 4 3 صه بإدارة المخاطر. الحاجة الى وجود جهة متخص 2

 5 5 .دورياً الحاجة لمراجعة التشريعات وتعديلها  3
 يجب التخطيط للنقطة 1 عالي عالي

 مرونة في الخطة 3 منخفض عالي 3 5 صعوبة استقطاب الكوادر الفنية المتخصصة.  4

 يجب التخطيط للنقطة 1 عالي عالي 4 4 نظمة واالجهزة.الحاجة الى مواكبة التطورات في اال  5

 يجب التخطيط للنقطة 1 عالي عالي 5 5 . دورياً ضرورة تحديث وتطوير الموقع االلكتروني ومحتواه  6

 ال تخطيط 4 منخفض منخفض 3 3 بالمبنى.   محدودية المساحة المتوفرة 7
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  الفرصOpportunities: 

 

سل
سل

الت
 

 الفرصنقاط 
Opportunities 

عالمة 
 االثر

درجة 
 اإلجراء الواجب اتخاذه االولوية التأكد االثر التأكد

 يجب التخطيط للنقطة 1 عالي عالي 4 5 مناخ مستقر سياسيًا وأمنيًا. 1

 مرونة في الخطة 3 منخفض عالي 3 4 توفر منح ومساعدات خارجية تعزز الوضع االقتصادي. 2

 4 3 تطبيق الحكومة االلكترونية وتطور قطاع االتصاالت في المملكة. 3
 استخدام اقل الموارد المتوفرة 2 عالي منخفض

 الخاصة بوضع مستقبل االقتصاد االردنيان برامج تنفيذية ستنبثق عن اللج 4
 .ولجنة النزاهة الوطنية

4 4 
 يجب التخطيط للنقطة 1 عالي عالي

 يجب التخطيط للنقطة 1 عالي عالي 4 5 تأتية عن المتاجرة باألسهم من ضريبة الدخل.إعفاء االرباح الم 5

 استخدام اقل الموارد المتوفرة 2 عالي منخفض 4 3 عضوية الهيئة في المنظمات الدولية والعربية ذات العالقة باألسواق المالية. 6

 يجب التخطيط للنقطة 1 عالي ليعا 4 4 توجه الحكومي نحو استخدام مصادر الطاقة البديلة.ال 7
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  التهديداتThreats: 

 

سل
سل

الت
 

 
 نقاط التهديدات

Threats 

عالمة 
 االثر

درجة 
 التأكد

 اتخاذه الواجب اإلجراء االولوية التأكد االثر

 للنقطة التخطيط يجب 1 عالي عالي 5 5 وجود اسواق مالية منافسة. 1

 للنقطة التخطيط يجب 1 عالي عالي 5 4 لمالية.ضعف الوعي العام لالستثمار باألوراق ا 2

 الخطة في مرنا كن 3 منخفض عالي 3 4 .الماليةالمتعلقة باألوراق عدم وجود محاكم متخصصة لفض النزاعات  3

 للنقطة التخطيط يجب 1 عالي عالي 4 4 ندرة العنصر البشري المؤهل في مجال سوق رأس المال. 4

 للنقطة التخطيط يجب 1 عالي عالي 4 5 دول المجاورة.النزاعات والتوترات في ال 5

 للنقطة التخطيط يجب 1 عالي عالي 4 4 تعدد الجهات الرقابية على الشركات. 6

 للنقطة التخطيط يجب 1 عالي عالي 5 5 تعديل القانون.طول الفترة وتعدد االجراءات الالزمة ل 7

 توفرت اذا الموارد اقل استخدم 2 عالي منخفض 4 3 .القرارات والبالغات الصادرة عن رئاسة الوزراء 8

 للنقطة التخطيط يجب 1 عالي عالي 5 5 انخفاض السيولة الموجهة الى االستثمار باألوراق المالية.  9
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 نتائج  تحليل                             

 البيئة الداخلية                              
 

 نتائج  تحليل       
 البيئة الخارجية      

 Strengths :الرئيسيةنقاط القوة 
 هيكل تنظيمي واضح مع تفويض للصالحيات.  -
الهيئة هي الجهة الرئيسية  المنظمة  لسوق رأس المال بموجب  -

 قانون االوراق المالية.
 االهتمام بالتخطيط االستراتيجي.  -
 للهيئة. نسبي استقالل مالي واداري -
 .الدوليةوالمعايير  لممارساتا مواكبة -
 موظفين ذوي خبرة و اختصاص ودراية بمجال عمل الهيئة. -
 مبنى مجهز يوفر بيئة عمل مالئمه وحديثة ومتطورة. -
 .وخارجي فاعلةتوفر قنوات اتصال داخلي  -

 Weaknessesنقاط الضعف الرئيسية: 
 توسع الهيكل التنظيمي.  -
 اطر. الحاجة الى وجود جهة متخصصه بإدارة  المخ -
 الحاجة لمراجعة التشريعات وتعديلها بشكل دوري. -
 صعوبة استقطاب الكوادر الفنية المتخصصة.  -
 الحاجة الى مواكبة التطورات في االنظمة واالجهزة. -
ضرورة تحديث وتطوير الموقع االلكتروني ومحتواه بشكل  -

 دوري. 
 محدودية  المساحة المتوفرة بالمبنى.  -

 Opportunities -الرئيسية: نقاط الفرص
 مناخ مستقر سياسيان وأمنيان. -
 توفر منح ومساعدات خارجية تعزز الوضع االقتصادي. -
 تطبيق الحكومة االلكترونية وتطور قطاع االتصاالت في المملكة. -
 .ولجنة النزاهة الوطنية الخاصة بوضع مستقبل االقتصاد االردنيان برامج تنفيذية ستنبثق عن اللج -
 تية عن المتاجرة باألسهم من ضريبة الدخل.إعفاء االربا  المتأ -
 عضوية الهيئة في المنظمات الدولية والعربية ذات العالقة باألسواق المالية. -
 توجه الحكومي نحو استخدام مصادر الطاقة البديلة.ال -

 SOاستعالل نقاط القوة في اقتناص الفرص 
 جذب االستثمارات. -
 .الهيكل التنظيمي للهيئة ةمراجع -
 بنى بمصادر الطاقة البديلة.تزويد الم -
 إنشاء وحدة إدارية متخصصة للرقابة والتنظيم الداخلي. -

 
 

 WOاستعالل الفرص في معالجة الضعف 
 .التشريعاتوتعديل  إيجاد آلية فاعلة لمراجعة -
 تقديم خدمات إلكترونية تفاعلية. -
 تحديث األنظمة واألجهزة. -
 عقد برامج تدريبية متخصصة. -
 

 Threats رئيسية :نقاط التهديدات ال
 وجود اسواق مالية منافسة. -
 ضعف الوعي العام لالستثمار باألوراق المالية. -
 المالية.المتعلقة باألوراق عدم وجود محاكم متخصصة لفض النزاعات  -
 ندرة العنصر البشري المؤهل في مجال سوق رأس المال. -
 النزاعات والتوترات في الدول المجاورة. -
 على الشركات.تعدد الجهات الرقابية  -
 صعوبة التعديل على قانون االوراق المالية. -
 القرارات والبالغات الصادرة عن رئاسة الوزراء. -
 انخفاض السيولة الموجهة الى االستثمار باألوراق المالية.  -

 STاستعالل نقاط القوة في تقليل التهديدات 
 عيتشجالمؤسسات سوق رأس المال و  توضح دورل توعيةزيادة ال -

 في االوراق المالية. ستثماراال على
تنفيذ الخطة  ةإلعداد ومتابع ةمتخصصانشاء وحدة  -

 .االستراتيجية
 مراجعة عمليات الهيئة. -

    WTاستراتيجيات تجنب الضعف والتهديدات 
 .المخاطر إنشاء وحدة متخصصه بإدارة  -
 المكافآت و الحوافز. -
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 :Strategic Goalsاالهداف المؤسسية  .8

 
 .مرين في األوراق الماليةالمستث ةحماي .1

من خالل تطوير ادوات الرقابة على المتعاملين في السوق ، وتعزيز التزام الشركات بتوفير  األوراق المالية المستثمرين في تهدف الهيئة إلى حماية 
ال من خالل عقد دورات تدريبة المعلومات االفصاحية المالئمة  للمستثمرين ،كما تسعى الهيئة الى رفع كفاءة العاملين في سوق راس الم

 متخصصة بهدف الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرين .
 

 والشفافية. والكفاءة العدالة تحقيق يكفل بما وتطويره المال رأس سوق تنظيم .2
ا، واقرار تشريعات جديده لالرتقاء الى تطوير التشريعات الناظمة لمؤسسات سوق راس المال من خالل مراجعة التشريعات المعمول به الهيئةتهدف 

 بسوق راس المال االردني الى مصاف االسواق االقليمية والعالمية  لزيادة كفاءة السوق وعدالة التعامل بين جميع االطراف ذوي العالقة. 
 

 حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها. .3
لها السوق وذلك بتطوير البنية التحتية النظمة التعامل فيه وزيادة الوعي االستثماري  الحد من المخاطر التي قد يتعرض  تهدف الهيئة إلى

 المال والحفاظ على الكفاءات البشرية العاملة فيه واستقطاب كفاءات جديدة. رأس ذات عالقة بسوق توعوية برامج للمتعاملين من خالل عقد
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 :Strategic Objectivesاالهداف الفرعية  .9
 

 :المستثمرين في األوراق المالية ةحماياألول :  لهدف المؤسسيالفرعية ل األهداف  1.1
 

 .فصاحاتإلتعزيز جودة حصول المستثمرين على ا 1.9.9

 نظام االفصا  االلكتروني. -

 .بطاقة االداء المتوازن -

 

 .تطوير أدوات الرقابة على التداول 1.1.2
 .اعتماد نظام جديد للرقابة على التداول -

 

 .عقد برامج تدريبية متخصصة 1.1.9
 دورة الوساطة المالية -
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 :والشفافية العدالة والكفاءة يكفل تحقيق بما وتطويره المال رأس سوق تنظيم:  الثاني لهدف المؤسسياألهداف الفرعية ل  1.2
 .في الهيئةالنافذة مراجعة وتعديل التشريعات  1.2.1

 .تعديل قانون األوراق المالية -

 .تعديل تعليمات االستثمار المشترك -

 .قابة على الشركات المساهمه العامة والشركات المساهمه الخاصه التي تمارس نشاط التداولنقل مهام الر  -

 .2005تعديل تعليمات الترخيص واالعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة  -

 .اعداد الدليل االسترشادي الخاص بالتفتيش -

 .تعديل تعليمات المالءة المالية -

 .ريعات االقتصاديه الدوليهتقارير بأهم التطورات على صعيد التش -

 .تعديل تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب -

 .تعديل تعليمات االصدار -

 .تعديل تعليمات حقوق االكتتاب -

 .تعديل اسس عرض التملك العام -

 .تعديل اسس خيارات المساهمه -
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 إدخال أدوات جديدة لالستثمار في األوراق المالية.  1.2.2
 .ميهإتاحه إصدار الصكوك االسال -

 

 .تقديم خدمات إلكترونية تفاعلية 1.2.9
 .نظام تتبع المعلومات وسير االجراءات -

 

 .الهيئة عمليات مراجعة 1.2.9
 هيئة.مراجعة وتطوير العمليات والخدمات المقدمة من ال -

 .تحديد احتياجات وقياس رضى متلقي الخدمة -

 . لموارد المالية للهيئةتفعيل التخطيط االستراتيجي إلدارة ا -
 

 .للهيئة التنظيمي كلالهي مراجعة 1.2.5
 .تعديل الهيكل التنظيمي -

 

 .تعزيز التشاركية المحلية والدولية 1.2.9
 .تقييم مدل تطبيق معايير االيسكو في سوق راس المال الوطني -

 ة.إعداد مسودات مذكرات التفاهم مع عدد من الدول العربية واالجنبي -
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 :ن المخاطر التي قد يتعرض لهاحماية سوق رأس المال م الثالث: لهدف المؤسسياألهداف الفرعية ل 1.9
 

 .وتطوير البنية التحتية تحديث   1.9.1
 .مشروع تحديث وتطوير اجهزة حاسوب -

 .مشروع عطاء تطوير شبكه الحاسوب وانظمة الحماية -

 .مشروع  تحديث وتطوير اجهزة خوادم وملحقاتها -

 .تطوير الموقع االلكتروني للهيئة -

 .نظام اصدار االوراق المالية -

 اللكتروني.نظام الترخيص ا -
 

 .المال رأس ذات عالقة بسوق توعوية برامج عقد   1.9.2
 .عقد برنامجين توعويين سنويان ذات عالقة بسوق رأس المال -

 .الحفاظ على الكفاءات البشرية واستقطاب كفاءات جديدة   1.9.9
 .تعيين موظفين -

 .السنويةخطه التدريب  -
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 Action Planخطة العمل  .10
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 ه المستثمرين في األوراق الماليةحماي الهدف المؤسسي:

 تعزيز جودة حصول المستثمرين على االفصاحات الهدف الفرعي :  

 نظام االفصاح االلكتروني. البرنامج / النشاط

 مالحظات مسؤولية التنفيذ نسبة االنجاز التاريخ (KPI'sمؤشرات األداء ) وصف البرنامج / النشاط 
ـــــــي بهـــــــدف  ـــــــوفير نظـــــــام الكترون ت

افية والعدالـــــة وتعزيـــــز ادوات الشـــــف
ارسال ونشر االفصاحات من قبل 

 الشركات

نسبة االنجاز  االفصا  + تكنولوجيا المعلومات %100 2010-2009 مرحلة دراسة النظام
 الكلي للمشروع 

 تكنولوجيا المعلومات %100 2012-2011 مرحلة بناء النظام 80%

 نولوجيا المعلوماتاالفصا  + تك %100 2013 مرحلة فحص النظام

االفصا  + تكنولوجيا المعلومات + عينة  %100 2014 مرحلة تجريب النظام
 من الشركات تمثل كافة القطاعات

مرحلة التدريب و اعتماد 
 النظام وتفعيله

 االفصا  + تكنولوجيا المعلومات   2015
 + كافة الشركات المساهمة العامة المدرجة
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 ايه المستثمرين في األوراق المالية.حم الهدف المؤسسي:

 .تعزيز جودة حصول المستثمرين على االفصاحات الهدف الفرعي :  

 بطاقة األداء المتوازن. البرنامج / النشاط

 مالحظات مسؤولية التنفيذ نسبة االنجاز التاريخ (KPI'sمؤشرات األداء ) وصف البرنامج / النشاط 
ــــــــــــة  ــــــــــــة تمكــــــــــــن الهيئ ــــــــــــوفير آلي ت

مســــــــتثمرين مــــــــن تقيــــــــيم مــــــــدل وال
تطبيق الشركات المساهمة العامـة 
لقواعــد حوكمــة الشــركات الصــادرة 

 عن الهيئة 

  االفصا  %100 2014 دراسة دليل قواعد الحوكمة وتحديد البنود االختيارية
  +  IFCاالفصا  IFC 2014 100%إعداد بطاقة األداء المتوازن بالتعاون مع 

االفصا  +االتصال  %100 2014 جلس االدارة ( على كيفية تعبأة البطاقةتدريب الشركات )أعضاء م
 +  IFCواالعالم

 

  +  IFCاالفصا  %100 2014 إعتماد الصيعة النهائية لبطاقة األداء المتوازن من قبل الدائرة
االفصا  + مجلس  %30 2015 إصدار قرار مجلس بالزام الشركات بتعبأة البطاقة

 المفوضين
 

  +  IFCاالفصا   2015 سة إجابات الشركات وتحليلها واالعالن عن النسب االجمالية درا
  االفصا   2016 االفصا  عن بطاقة األداء المتوازن لكل شركة على حده
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 حمايه المستثمرين في األوراق المالية الهدف المؤسسي:

 تطوير أدوات الرقابة على التداول. الهدف الفرعي :  

 اعتماد نظام جديد للرقابة على التداول. مج / النشاطالبرنا

 مالحظات مسؤولية التنفيذ نسبة االنجاز التاريخ (KPI'sمؤشرات األداء ) وصف البرنامج / النشاط 
ـــــــي بهـــــــدف   ـــــــوفير نظـــــــام الكترون ت
تطــــوير عمــــل دائــــرة الرقابــــة علــــى 
ـــة أحـــدث المعـــايير  التـــداول ومواكب
العالميــــــــــة فــــــــــي أدوات وأســــــــــاليب 

 ابة على التداولالرق

لم يتم  الرقابه على التداول + تكنولوجيا المعلومات  2016 مرحلة دراسة االحتياجات
المباشرة 
 تكنولوجيا المعلومات+ دائرة الرقابة  2017-2016 مرحلة شراء النظام بالمشروع

مرحلة فحص و تعديل و 
 تجريب النظام

+  المعلومات الرقابه على التداول + تكنولوجيا  2017-2018
 بورصة عمان+ المركز

مرحلة التدريب و اعتماد 
 النظام وتفعيله

2018  
 

 

 الرقابه على التداول + تكنولوجيا المعلومات
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 حمايه المستثمرين في األوراق المالية الهدف المؤسسي:

 عقد برامج تدريبية متخصصة الهدف الفرعي :  

 ليةدورة الوساطة الما البرنامج / النشاط

 مالحظات مسؤولية التنفيذ نسبة االنجاز  التاريخ (KPI'sمؤشرات األداء ) وصف البرنامج / النشاط 
دورة لتأهيــل العــاملين فــي شــركات 
ـــــــام بمهـــــــام  ـــــــة للقي الوســـــــاطة المالي

 الوسيط المالي.
 
 
 

 

 الترخيص والتفتيش %100 2014 أخذ الموافقات
 االتصال واالعالم

 
  2015 المادة العلمية 

  2015 المراسالت
  2015 ردود المراسالت

  2015 عقد الدورة
  2015 عقد االمتحان
  2015 نتائج االمتحان
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 تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية الهدف المؤسسي:
 في الهيئة مراجعة وتعديل التشريعات النافذة الهدف الفرعي :  
 تعديل قانون األوراق المالية البرنامج / النشاط

 مالحظات مسؤولية التنفيذ نسبة االنجاز  التاريخ (KPI'sمؤشرات األداء ) وصف البرنامج / النشاط 
تعــديل مــواد قــانون االوراق الماليــة 
لتطـــــــــــوير التشـــــــــــريعات الناظمـــــــــــة 
وبشكل خاص صناديق االسـتثمار 

 المشترك.
 

 التنفيذ والشؤون القانونية %100 2010 نون.مسودة القا
 لجنة خاصة بالمراجعة 

 

تاريخ بداية 
البرنامج 
2010 

 %100    2014و   2010 نشر المسودة لبيان رأي اطراف ذوي العالقة 

 %100 2014 تعديل المسودة بالمالحظات الواردة
 مجلس المفوضين %100 2014 موافقة مجلس المفوضين 

 ديوان التشريع والرأي %100 2014 ديوان التشريع والرأي راي
 مجلس الوزراء  2015 موافقة مجلس الوزراء 

 مجلس األمة  2015 موافقات مجلس األمة والموافقات الدستورية
 رئاسة الوزراء   نشره في الجريدة الرسمية



© 2017-2015 لألعوامالخطة االستراتيجية                                                                                                                       30                                                                                                                                                  هيئة األوراق المالية  

 

 
 

 حقيق العدالة والكفاءة والشفافيةتنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل ت الهدف المؤسسي:
 مراجعة وتعديل التشريعات النافذة في الهيئة الهدف الفرعي :  
 تعديل تعليمات االستثمار المشترك البرنامج / النشاط

 مالحظات مسؤولية التنفيذ نسبة االنجاز  التاريخ (KPI'sمؤشرات األداء ) وصف البرنامج / النشاط 
مار تعـــــــــــــديل تعليمـــــــــــــات االســـــــــــــتث

المشترك بهـدف تطويرهـا ومعالجـة 
 أوجه القصور بها.

 د. االصدار  2015 مسودة التعليمات
 +لجنة خاصة

يعتمد اقرارها على 
انفاذ قانون االوراق 

المالية المقتر  
 تعديله

  2015 نشر على الموقع االلكتروني لبيان رأي ذوي العالقة 

  2015 تعديل المسودة بالمالحظات الواردة

 مجلس المفوضين  2015 موافقة مجلس المفوضين

 الجهات ذات العالقة  2015 نشر التعليمات
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 والشفافية والكفاءة العدالة يكفل تحقيق بما وتطويره المال رأس سوق تنظيم الهدف المؤسسي:

 مراجعة وتعديل التشريعات النافذة في الهيئة الهدف الفرعي :  
 من دائرة مراقبة الشركات للهيئة ل مهام الرقابة على الشركات المساهمه العامة والشركات المساهمه الخاصه التي تمارس نشاط التداولنق البرنامج / النشاط

 مالحظات مسؤولية التنفيذ نسبة االنجاز  التاريخ (KPI's)مؤشرات األداء  النشاطالبرنامج /وصف  
تنفيــذ توصــيات لجنــة النزاهـــة 

مرجعيــــــــــة الملكيــــــــــة بتوحيــــــــــد 
الرقابــــــــــــة علــــــــــــى الشــــــــــــركات 
المســــاهمة العامــــة والشــــركات 
المســــــــاهمة الخاصـــــــــة التـــــــــي 
 يسمح لها بالتدوال بالسوق.

 
 
 
 
 

 

  التنفيذ والشؤون القانونية والدوائر الفنية %100 2014 اعداد دراسة حول أوجه التعارض واالزدواجية.
 دوائر مختصه %100 2014 تشكيل فريق عمل داخلي لمتابعة تنفيذ الدراسة.

 لجنة خاصة من مراقبة الشركات والهيئة %100 2014 تحديد المواد والنشاطات ذات العالقة في قانون الشركات واألوراق المالية
لجنة من مراقبة الشركات ووزارة تطوير  %100 2014 تشكيل لجنة مشتركة لتفسير التوصية

 القطاع العام والهيئة 
 لجنة خاصة من مراقبة الشركات والهيئة %70 2015 لوزاريةرفع التقرير للجنة ا

  2015 استكمال عمل اللجنة المشتركة من الهيئة ومراقبة الشركات لتحديد المواد 
 مجلس المفوضين  2015 اقرار مجلس المفوضين

   2015 مخاطبة الرئاسة
 
  2016 تحديد االحتياجات البشرية وتعيينها 

  2016 لقوانين واالنظمة والتعليماتتعديل ا
  2016 ايجاد الية الربط االلكتروني
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 تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية الهدف المؤسسي:

 مراجعة وتعديل التشريعات النافذة في الهيئة الهدف الفرعي :  

 2005لترخيص واالعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة تعديل تعليمات ا البرنامج / النشاط

 مالحظات مسؤولية التنفيذ نسبة االنجاز  التاريخ (KPI'sمؤشرات األداء ) وصف البرنامج / النشاط 
تعـــــديل تعليمـــــات التـــــرخيص 
ـــــة التطـــــورات وعكـــــس  لمواكب
توجهـــــــات وقـــــــرارات مجلـــــــس 
المفوضــين فيمــا يتعلــق بتلــك 

 التعليمات.
 

 الترخيص والتفتيش  2014 العداد مسودة التعليمات  تكليف لجنة
التنفيذ والشؤون 

 القانونية
 لجنة خاصة

 
  2014 اعداد المسودة

  2015 عرضها على ذوي العالقة 
  2015 عكس المالحظات على المسودة

  2015 اقرار التعليمات 
  2015 نشر التعليمات
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 والشفافية والكفاءة العدالة يكفل تحقيق بما وتطويره المال رأس سوق تنظيم الهدف المؤسسي:

 مراجعة وتعديل التشريعات النافذة في الهيئة الهدف الفرعي :  

 اعداد الدليل االسترشادي الخاص بالتفتيش البرنامج / النشاط

 مالحظات لتنفيذمسؤولية ا نسبة االنجاز  التاريخ (KPI's)مؤشرات األداء  البرنامج / النشاطوصف  
دليــــــــــــــــل يوضــــــــــــــــح اهــــــــــــــــم 
اإلجـــراءات الواجـــب اتباعهـــا 
عنـــد التفتـــيش علـــى شـــركات 

 الخدمات المالية.
 

 

  الترخيص والتفتيش %100 2014 اعداد المسودة
 مجلس المفوضين  2015 اقرار الدليل
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 لشفافيةوا والكفاءة العدالة يكفل تحقيق بما وتطويره المال رأس سوق تنظيم الهدف المؤسسي:

 مراجعة وتعديل التشريعات النافذة في الهيئة الهدف الفرعي :  
 تعديل تعليمات المالءة المالية البرنامج / النشاط

 مالحظات مسؤولية التنفيذ نسبة االنجاز  التاريخ (KPI's)مؤشرات األداء  البرنامج / النشاطوصف  
ـــــــــة  تعـــــــــديل التعليمـــــــــات لمواكب
التطـــــــورات وعكـــــــس توجهـــــــات 

ــــــس المفوضــــــين و  ــــــرارات مجل ق
 فيما يتعلق بتلك التعليمات.

  الترخيص والتفتيش  2015 اعداد المسودة

 مجلس المفوضين  2016 اقرار التعليمات
 الجهات ذات العالقة  2016 نشر التعليمات
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 .والشفافية والكفاءة العدالة يكفل تحقيق بما وتطويره المال رأس سوق تنظيم الهدف المؤسسي:

 في الهيئة.النافذة مراجعة وتعديل التشريعات  الهدف الفرعي :  

 تقارير بأهم التطورات على صعيد التشريعات االقتصاديه الدولية البرنامج / النشاط

 مالحظات مسؤولية التنفيذ نسبة االنجاز التاريخ (KPI's)مؤشرات األداء  البرنامج / النشاطوصف  
ث اعــــداد تقــــارير تتنــــاول أحــــد

التطـــــــــــــــــــــــورات التشـــــــــــــــــــــــريعية 
والتنظيمية فـي هيئـات األوراق 
الماليــة علــى المســتول الــدولي 
لمواكبــــة التعيــــرات التــــي تطــــرأ 
ـــــــة االســـــــتثمار فـــــــي  علـــــــى بيئ

 .األوراق المالية

 دائرة األبحاث  شهريان  اصدار تقرير واحد شهريا على األقل
+ 

 كافة دوائر الهيئة
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 والشفافية. والكفاءة العدالة يكفل تحقيق بما تطويرهو  المال رأس سوق تنظيم الهدف المؤسسي:

 .مراجعة وتعديل التشريعات النافذة في الهيئة الهدف الفرعي :  

 تعديل تعليمات مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب. البرنامج / النشاط

 مالحظات تنفيذمسؤولية ال نسبة االنجاز التاريخ (KPI's)مؤشرات األداء  البرنامج / النشاطوصف  
تعــــــــــــديل التعليمــــــــــــات وفــــــــــــق 
المعــــــــايير الدوليــــــــة لمكافحــــــــة 
ــــــــــــل  غســــــــــــل االمــــــــــــوال وتموي
االرهـــــــــــــــاب بمـــــــــــــــا ينســـــــــــــــجم 
والتوصيات االربعين الصـادرة 
عـــن مجموعـــة العمـــل المــــالي 
فــــــي مجــــــال مكافحــــــة غســــــل 

 االموال وتمويل االرهاب.  

دراسة التعلميات الحالية وتحديد المواد الواجب 
 تعديلها.

ضابط االرتباط مع        100% 2014
وحدة مكافحة غسل االموال 

 وتمويل االرهاب

نسبة االنجاز الكلي 
 %.75للمشروع 

رفع  مشروع التعديل الى مجلس المفوضين 
 للمناقشة.

2014 100% 

ارسال المشروع النهائي الى اللجنة الوطنية 
لمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب لالطالع 

 قراره من قبل مجلس المفوضين. عليه تمهيدان ال

2014 100% 

 مجلس المفوضين  2015 اقرار التعليمات المعدلة
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 تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية الهدف المؤسسي:

 مراجعة وتعديل التشريعات النافذة في الهيئة الهدف الفرعي :  

 عديل تعليمات االصدارت البرنامج / النشاط

 مالحظات مسؤولية التنفيذ نسبة االنجاز  التاريخ (KPI'sمؤشرات األداء ) وصف البرنامج / النشاط 
ــــــــــــة  تعــــــــــــديل التعليمــــــــــــات لمواكب
التطــــــــــورات وعكــــــــــس توجهــــــــــات 
وقــرارات مجلــس المفوضــين فيمــا 

 يتعلق بتلك التعليمات.

 اإلصدار  2015 مسوده التعليمات.
 لقانونيةالتنفيذ والشؤون ا

 
  2015 نشر المسودة لجمع مالحظات ذوي العالقة.
  2015 تعديل المسودة بناء على المالحظات الواردة.

 مجلس المفوضين  2015 اقرار المسودة.
 الجهات ذات العالقة  2015 نشر التعليمات.
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 والشفافية والكفاءة دالةالع يكفل تحقيق بما وتطويره المال رأس سوق تنظيم الهدف المؤسسي:

 مراجعة وتعديل التشريعات النافذة في الهيئة الهدف الفرعي :  

 تعديل تعليمات حقوق االكتتاب البرنامج / النشاط

 مالحظات مسؤولية التنفيذ نسبة االنجاز  التاريخ (KPI's)مؤشرات األداء  البرنامج / النشاطوصف  
تعــــــــــــديل التعليمــــــــــــات لمواكبــــــــــــة 

وعكـــــــــس توجهــــــــــات  التطـــــــــورات
وقــرارات مجلــس المفوضــين فيمــا 

 التعليمات.يتعلق بتلك 

 اإلصدار  2015 مسودة التعليمات.
 التنفيذ والشؤون القانونية

 
  2015 نشر المسودة لجمع مالحظات ذوي العالقة.
  2015 تعديل المسودة بناء على المالحظات الواردة.

 مجلس المفوضين  2015 اقرار المسودة.
 الجهات ذات العالقة   نشر التعليمات.
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 تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية الهدف المؤسسي:

 مراجعة وتعديل التشريعات النافذة في الهيئة الهدف الفرعي :  

 تعديل اسس عرض التملك العام البرنامج / النشاط

 مالحظات مسؤولية التنفيذ نسبة االنجاز  التاريخ (KPI'sمؤشرات األداء ) نشاطوصف البرنامج / ال 
تعديل اآلسس لمواكبة التطـورات 
وعكس توجهات وقرارات مجلـس 

 المفوضين فيما يتعلق بها.
 

 

 اإلصدار  2016 مسودة اآلسس.
 التنفيذ والشؤون القانونية

 
  2016 نشر المسودة لجمع مالحظات ذوي العالقة

  2016 تعديل المسودة بناء على المالحظات الواردة.
 مجلس المفوضين  2016 اقرار المسودة.
 الجهات ذات العالقة   نشر اآلسس.
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 تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية الهدف المؤسسي:

 النافذة في الهيئةمراجعة وتعديل التشريعات  الهدف الفرعي :  

 تعديل اسس خيارات المساهمه البرنامج / النشاط

 مالحظات مسؤولية التنفيذ نسبة االنجاز  التاريخ (KPI'sمؤشرات األداء ) وصف البرنامج / النشاط 
تعديل اآلسس لمواكبة التطـورات 
وعكس توجهات وقرارات مجلـس 

 المفوضين فيما يتعلق بها.
 

 إلصدارا  2016 مسودة األسس.
 التنفيذ والشؤون القانونية

 
  2016 نشر المسودة لجمع مالحظات ذوي العالقة

  2016 تعديل المسودة بناء على المالحظات الوارده.
 مجلس المفوضين  2016 اقرار المسودة.
 الجهات ذات العالقة  2016 نشر اآلسس.
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 ه بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافيةتنظيم سوق رأس المال وتطوير  الهدف المؤسسي:

 إدخال أدوات جديدة لالستثمار في األوراق المالية الهدف الفرعي :  

 إتاحه إصدار الصكوك االسالميه البرنامج / النشاط

 مالحظات مسؤولية التنفيذ نسبة االنجاز  التاريخ (KPI'sمؤشرات األداء ) وصف البرنامج / النشاط 
الصـــــــكوك االســــــــالمية إصـــــــدار 

والتشــــــريعات الناظمــــــة لهــــــا فــــــي 
ـــــانون صـــــكوك  ضـــــوء صـــــدور ق

 التمويل االسالمي.
 

اصـــــــــدار التعليمـــــــــات التنفيذيـــــــــة 
 للشركة ذات العرض الخاص 

  لجنة خاصة %100 2012 تشكيل لجنة مشتركة.
 %90 2014 اعداد التشريعات الناظمة للصكوك.

 ينمجلس المفوض %90 2014 اقرار التشريعات.
 لجنة خاصة %90 2014 نشر  التشريعات.

 اعداد مسودة التعليمات 
نشر المسودة  للحصول على راي االطراف 

 ذوي العالقة 
 تعديل المسودة بالمالحظات الواردة 

 اقرار التعليمات 
 نشرها

2015 
2015 
2015 
2015 
2015 

100% 
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 والشفافية. والكفاءة العدالة كفل تحقيقي بما وتطويره المال رأس سوق تنظيم الهدف المؤسسي:

 تقديم خدمات إلكترونية تفاعلية. الهدف الفرعي :  

 نظام تتبع المعلومات وسير االجراءات. البرنامج / النشاط

 مالحظات مسؤولية التنفيذ نسبة االنجاز التاريخ (KPI's)مؤشرات األداء  البرنامج / النشاطوصف  
ــــع تــــوفير نظــــام إلكترونــــي لت تب

المعــــــامالت وســــــير اجــــــراءات 
ــــــدوائر بهــــــدف  ــــــين ال العمــــــل ب
 التقليل من التعامل والورقي 

  دائرة تكنولوجيا المعلومات %100 2014 مرحلة دراسة النظام

 تكنولوجيا المعلومات  %100 2014 مرحلة طر  العطاء 
 +لجنة اللوازم

 كنولوجيا المعلوماتدائرة ت %50  2015 -2014 مرحلة بناء وفحص النظام وتجريبه
 + دوائر الهيئة. 

 دائرة تكنولوجيا المعلومات   2015 مرحلة إعتماد النظام
 + دوائر الهيئة.
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 تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية. الهدف المؤسسي:

 مراجعة عمليات الهيئة. الهدف الفرعي :  

 مراجعة وتطوير العمليات والخدمات المقدمة من الهيئة  البرنامج / النشاط

 مالحظات مسؤولية التنفيذ نسبة االنجاز التاريخ (KPI'sمؤشرات األداء ) وصف البرنامج / النشاط 
مراجعــــــــة وتطــــــــوير عمليــــــــات 
الهيئــــــــــة  وعكــــــــــس توجهــــــــــات 
وقــــــرارات مجلــــــس المفوضــــــين 

 فيما يتعلق بتلك العمليات.

   2015 يات الهيئةاعداد نماذج لمراجعة عمل
 

 لجنة التخطيط االستراتيجي
+ 

 لجنة العمليات
+ 

 كافة دوائر الهيئة

 
ــــة  ــــب الهيئ ــــى دوائــــر ومكات توزيــــع النمــــاذج عل

 لتعبئتها اصوالن 
2015  

  2015 مراجعة النماذج بعد تعبئتها من الدوائر

اعــــــداد دراســــــة  تتضــــــمن توصــــــيات لتطــــــوير 
 وتحسين العمليات

2015  

  2015 رار التوصيات من رئيس الهيئةاق



© 2017-2015 لألعوامالخطة االستراتيجية                                                                                                                       44                                                                                                                                                  هيئة األوراق المالية  

 

 

 تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية. الهدف المؤسسي:

 مراجعة عمليات الهيئة. الهدف الفرعي :  

 تحديد احتياجات وقياس رضى متلقي الخدمة البرنامج / النشاط

 مالحظات مسؤولية التنفيذ نسبة االنجاز التاريخ (KPI'sداء )مؤشرات األ وصف البرنامج / النشاط 
ـــــــــاس  ـــــــــد احتياجـــــــــات وقي تحدي
رضى متلقـي الخدمـة  وعكـس 
توجهـــــــــات وقـــــــــرارات مجلـــــــــس 
المفوضـين فيمــا يتعلـق بتحديــد 
 وقياس رضى متلقي الخدمة.

اعـــــداد اســـــتبانات لتحديـــــد احتياجـــــات وقيـــــاس 
 رضى متلقي الخدمة

2015   
 
 

 اتيجيلجنة التخطيط االستر 
+ 

 لجنة العمليات
+ 

 كافة دوائر الهيئة

 

توزيع االستبانات على متلقـي الخدمـة لتعبئتهـا 
 اصوالن 

2015  

  2015 تحليل االستبانات 
اعداد دراسة توضح نتائج االستبانات الموزعة  

 ومتضمنة توصيات
2015  

  2015 اطالع واقرار التوصيات من رئيس الهيئة
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 تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية. مؤسسي:الهدف ال

 مراجعة عمليات الهيئة. الهدف الفرعي :  

 تفعيل التخطيط االستراتيجي إلدارة الموارد المالية للهيئة البرنامج / النشاط

 مالحظات مسؤولية التنفيذ نجازنسبة اال  التاريخ   (KPI'sمؤشرات األداء ) وصف البرنامج / النشاط 
التخطـــيط إلدارة مــــوارد الهيئــــة 
ـــــة بوضـــــع االســـــتراتيجية  المالي
الماليـــــــــــة وتحديــــــــــــد االليــــــــــــات 
الالزمـــــــــة لضـــــــــمان المرونـــــــــة 

 والحاكمية. 

دراسة البيئة الداخلية والخارجية للهيئة فيما 
 يتعلق باألمور المالية والتوجهات الحكومية

2015   
 دائرة 
 الشؤون

 ة االداري 
 والمالية

 

وضــع االهــداف االســتراتيجية الماليــة لتتناســب 
مع االهداف المؤسسية وضمان توفير المـوارد 
الماليــــــــــة للمشــــــــــاريع الــــــــــواردة فــــــــــي الخطــــــــــة 

 االستراتيجية العامة

2015  

  2015 وضع الية لضمان المرونة المالية والحاكمية 

  2015 اصدار االستراتيجية المالية 
  2015 ها حسب االصولاقرارا
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 تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية الهدف المؤسسي:

 مراجعة الهيكل التنظيمي للهيئة الهدف الفرعي :  

 تعديل الهيكل التنظيمي البرنامج / النشاط

 مالحظات مسؤولية التنفيذ بة االنجاز نس التاريخ (KPI'sمؤشرات األداء ) وصف البرنامج / النشاط 
دراســـــــــــة الهيكـــــــــــل التنظيمـــــــــــي 

 لمواكبة احتياجات العمل.
 داخلي %100 2014 دراسة الهيكل التنظيمي.

 الموارد البشرية والتطوير
 لجنة التخطيط

 خارجي
 وزارة تطوير القطاع العام

 ديوان الخدمة المدنية
 رئاسة الوزراء

 
 %100 2014 عرضه على لجنة التخطيط.
  2015 إقراره من مجلس المفوضين.

  2015 الحصول على الموافقات الخارجية.
  2015 تنفيذ القرار بعد الموافقات.



© 2017-2015 لألعوامالخطة االستراتيجية                                                                                                                       47                                                                                                                                                  هيئة األوراق المالية  

 

 
 

 والشفافية. والكفاءة العدالة يكفل تحقيق بما وتطويره المال رأس سوق تنظيم الهدف المؤسسي:

 دوليةتعزيز التشاركية المحلية وال الهدف الفرعي :  

 تقييم مدى تطبيق معايير االيسكو في سوق راس المال الوطني البرنامج / النشاط

 مالحظات مسؤولية التنفيذ نسبة االنجاز التاريخ (KPI's)مؤشرات األداء  البرنامج / النشاطوصف  
ــــــزام الهيئــــــة  ــــــيم مــــــدل الت تقي
بتطبيـــــق المعـــــايير الصـــــادرة 
عـــن االيســـكو البـــال  عـــددها 

ف ايجـاد اي معيار بهـد 38
 ثعرات في التنفيذ لمعالجتها 

  دائرة االبحاث %100 2014 استالم نموذج التقييم الخاص بااليسكو

 دائرة االبحاث +  %40 2015-2014 تعبأة نموذج التقييم الخاص بااليسكو
 كافة الدوائر المعنية

اعتماد نموذج التقييم المعبأ من قبل 
 االدارة العليا

 بحاث +دائرة اال  2015
 مجلس المفوضين 

ارسال النموذج المعبأ الى االيسكو 
 ومتابعة تقييم االجابات

 دائرة االبحاث +   2015
 االمين العام
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 والشفافية. والكفاءة العدالة يكفل تحقيق بما وتطويره المال رأس سوق تنظيم الهدف المؤسسي:

 يةتعزيز التشاركية المحلية والدول الهدف الفرعي :  

 إعداد مسودات مذكرات التفاهم مع عدد من الدول العربية واالجنبيه البرنامج / النشاط

 مالحظات مسؤولية التنفيذ نسبة االنجاز التاريخ (KPI's)مؤشرات األداء  البرنامج / النشاطوصف  
إعداد مسودات لمذكرات التفاهم 
تعمق التعاون والتفاعل مع 
 الهيئات الرقابية والمؤسسات
العربية والدولية بما يخدم تحقيق 
اهداف الهيئة بمتابعة التطورات 
ذات العالقة بعملها ويساهم 
بالترويج لسوق رأس المال 

 الوطني. 

ابداء الرغبة بوجود مذكرة تفاهم بين 
 الدولتين

 دائرة االبحاث  2017 -2015 
+ 

 كافة الدوائر المعنية
+ 

 مجلس المفوضين

 

  2017 -2015  تفاهماعداد مسودة  مذكرة ال
ارسال مسودة المذكرة الى الدولة المعنية 

 وحصر المالحظات
 2015- 2017  

رفع مسودة المذكرة الى المجلس تمهيدا 
 العتمادها وتوقيعها

 2015- 2017  
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 حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها الهدف المؤسسي:

 وتطوير البنية التحتية تحديث الهدف الفرعي :  

 .مشروع تحديث  وتطوير اجهزة حاسوب البرنامج / النشاط

 مالحظات مسؤولية التنفيذ نسبة االنجاز التاريخ (KPI's)مؤشرات األداء  البرنامج / النشاطوصف  
نتيجة لتقادم عدد كبير مـن أجهـزة 
المــوظفين وكثــرة أعطالهــا وارتفــاع 
تكـــــــاليف صـــــــيانتها يهـــــــدف هــــــــذا 

روع الـــــــــى  شـــــــــراء أجهـــــــــزة المشـــــــــ
( جهــــــــــــاز 40حاســــــــــــوب عــــــــــــدد )

 واستبدال األجهزة القديمة.  

مرحلة الدراسة  وحصر االحتياجات ووضع 
 المواصفات الفنية

  دائرة تكنولوجيا المعلومات 100% 2014

تكنولوجيا المعلومات  %100 2014 مرحلة طر  عطاء الشراء. 
+لجنة اللوازم + الدائرة 

 االدارية والمالية
دائرة تكنولوجيا المعلومات  %100 2014 مرحلة الدراسة الفنية واصدار قرار االحالة

 +  لجنة اللوازم .
دائرة تكنولوجيا المعلومات   2015 مرحلة التوريد واالستبدال

 + دوائر الهيئة.
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 حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها الهدف المؤسسي:

 وتطوير البنية التحتية تحديث :  الهدف الفرعي 

 .مشروع عطاء تطوير شبكة الحاسوب وأنظمة الحماية البرنامج / النشاط

 مالحظات مسؤولية التنفيذ نسبة االنجاز التاريخ (KPI's)مؤشرات األداء  البرنامج / النشاطوصف  
يهـــــدف المشـــــروع الــــــى رفـــــع كفــــــاءة 
ــــــــة  ــــــــة الهيئ ــــــــة بيئ التواصــــــــل و حماي

من االختراقات الخارجية االلكترونية 
الناتجة عن زيادة التفاعـل مـع البيئـة 
الخارجيـــــــــة مـــــــــن خـــــــــالل االنظمـــــــــة 
االلكترونيـــة المطبقـــة كنظـــام مركزيـــة 
المخــــاطر ونظــــام التــــرخيص ونظــــام 

 االفصا  االلكتروني.

مرحلة الدراسة  وحصر االحتياجات ووضع 
 المواصفات الفنية

  دائرة تكنولوجيا المعلومات  2016

تكنولوجيا المعلومات   2016 ة طر  عطاء الشراء. مرحل
+لجنة اللوازم + الدائرة 

 االدارية والمالية
دائرة تكنولوجيا المعلومات   2017 مرحلة الدراسة الفنية واصدار قرار االحالة

 +  لجنة اللوازم .
دائرة تكنولوجيا المعلومات   2017 مرحلة التوريد واالستبدال

 .+ دوائر الهيئة
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 حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها الهدف المؤسسي:

 تحديث وتطوير البنية التحتية الهدف الفرعي :  

 .مشروع تحديث وتطوير اجهزة خوادم وملحقاتها البرنامج / النشاط

 مالحظات فيذمسؤولية التن نسبة االنجاز التاريخ (KPI'sمؤشرات األداء ) وصف البرنامج / النشاط 
يهدف المشروع الى رفع كفاءة 
بيئة الهيئة االلكترونية لتكون 
قادرة على تلبية متطلبات تطبيق 
العديد من األنظمة االلكترونية 
كنظام مركزية المخاطر ونظام 
الترخيص ونظام االفصا  
 االلكتروني ونظام تدفق البيانات.

مرحلة الدراسة  وحصر االحتياجات 
 الفنية ووضع المواصفات

  دائرة تكنولوجيا المعلومات  2015

تكنولوجيا المعلومات +لجنة اللوازم +   2015 مرحلة طر  عطاء الشراء. 
 الدائرة االدارية والمالية

مرحلة الدراسة الفنية واصدار قرار 
 االحالة

دائرة تكنولوجيا المعلومات +  لجنة   2015
 اللوازم .

دائرة تكنولوجيا المعلومات + دوائر   2015 مرحلة التوريد واالستبدال
 الهيئة.
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 حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها الهدف المؤسسي:

 وتطوير البنية التحتية تحديث الهدف الفرعي :  

 تطوير الموقع االلكتروني للهيئة البرنامج / النشاط

 مالحظات مسؤولية التنفيذ نسبة االنجاز التاريخ (KPI's)مؤشرات األداء  البرنامج / النشاطوصف  
يهدف المشروع الى تطوير 
الموقع االلكتروني للهيئة ليكون 
قادر على تقديم خدمات 
الكترونية تفاعلية وتقديم معلومات 
محدثه مباشرة من قواعد البيانات 
الخاصة باالنظمة االلكترونية 
وتوفيرها للشركات وجمهور 

 المستثمرين.

لة الدراسة  وحصر االحتياجات مرح
 ووضع المواصفات الفنية

  دائرة تكنولوجيا المعلومات  2015

تطبيق المرحلة األولى من المشروع 
والتي تشمل صفحات وأجزاء 

 ومحتويات الموقع  

 تكنولوجيا المعلومات   2015

تطبيق المرحلة الثانية  من المشروع 
نية والتي تشمل تقديم الخدمات االلكترو 

 من خالل الموقع  

 دائرة تكنولوجيا المعلومات   2016
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 حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها الهدف المؤسسي:

 وتطوير البنية التحتية تحديث الهدف الفرعي :  

 نظام اصدار االوراق المالية البرنامج / النشاط

 مالحظات مسؤولية التنفيذ نسبة االنجاز التاريخ (KPI's)مؤشرات األداء  البرنامج / النشاطوصف  
يهــدف المشــروع الــى  بنــاء  نظــام 
ــــه اتمتــــة  ــــتم مــــن خالل ــــي ي الكترون
أعمــــــال دائــــــرة االصــــــدار بهــــــدف 
تســــــــــــــهيل عمــــــــــــــل االصــــــــــــــدارات 
ومتابعتهــــا وتــــوفير كافــــة التقــــارير 

 المطلوبة

مرحلة دراسة  النظام ووضع 
 المواصفات الفنية

المعلومات + دائرة  دائرة تكنولوجيا  2016
 االصدار

 

 دائرة تكنولوجيا المعلومات  2016 مرحلة بناء النظام

دائرة تكنولوجيا المعلومات + دائرة   2017 مرحلة فحص وتجريب النظام
 االصدار

دائرة تكنولوجيا المعلومات + دائرة   2017 مرحلة اعتماد وتفعيل النظام
 االصدار
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 ية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لهاحما الهدف المؤسسي:

  .المال رأس ذات عالقة بسوق عقد برامج توعويه الهدف الفرعي :  

 .المال رأس ذات عالقة بسوق توعويين سنويا برنامجين عقد البرنامج / النشاط

 مالحظات لتنفيذمسؤولية ا نسبة االنجاز التاريخ (KPI's)مؤشرات األداء  البرنامج / النشاطوصف  
تعقد الهيئة برامج لزيادة الوعي 
بسوق رأس المال الوطني 
واالستثمار فيه للجهات 

 المختلفة.  

وضع خطة وتحديد المادة لهذا 
 البرنامج. 

االتصال واالعالم بالتعاون مـع دوائـر   2015-2017
 الهيئة ومؤسسات سوق رأس المال

 

  2017-2015 مخاطبة الجهات المعنية بالبرنامج.

  2017-2015 عقد البرنامج.
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  حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها الهدف المؤسسي:

 الحفاظ على الكفاءات البشرية واستقطاب كفاءات جديدة الهدف الفرعي :  

 تعيين موظفين البرنامج / النشاط

 مالحظات مسؤولية التنفيذ نسبة االنجاز  ريخالتا (KPI's)مؤشرات األداء  البرنامج / النشاطوصف  
ختيار االشـخاص  عملية جذب وا 

 المؤهلين للعمل في الهيئة.
 
 

 

 الموارد البشرية والتطوير %100 2014 تحديد احتياجات من الموظفين.
 ديوان الخدمة المدنية

 الموازنة العامة

 
 %100 2014 اعداد جدول تشكيالت.
  2015 شكيالت.الموافقة على جدول الت

  2015 مخاطبة الديوان الخدمة.
  2015 مقابالت.
  2015 إختيار.
  2015 تعيين.
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  حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها الهدف المؤسسي:

 الحفاظ على الكفاءات البشرية واستقطاب كفاءات جديدة الهدف الفرعي :  

 خطه التدريب السنوية شاطالبرنامج / الن

 مالحظات مسؤولية التنفيذ نسبة االنجاز  التاريخ (KPI'sمؤشرات األداء ) وصف البرنامج / النشاط 
مجموعــة البــرامج التدريبيــة التـــي 
تـــم حصـــرها مـــن قبـــل المـــوظفين 
بنــاءن علــى إحتياجــاتهم باالضــافة 

 الى نتائج التقييم.
 

 د البشرية والتطويرالموار  %100 2014 تحديد االحتياجات.
 

 
 %100 2014 جمع االحتياجات.

 %100 2014 إعداد مسودة الخطة.
 رئيس الهيئة  2015 اقرارها.
 الموارد البشرية والتطوي  2015 تنفيذها.
  2015 تقييمها.
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 : Budgetالموازنة  .11
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 . SWOT (: تقرير التحليل الرباعي9ملحق رقم ) -

 .Gap Analysis(: مؤشرات االداء 2ملحق رقم ) -

 .(: نموذج متابعة وتقييم المشاريع / االنشطة 3ملحق رقم ) -
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  (9قم )ملحق ر: 
 

 نموذج متابعة وتقييم المشاريع / االنشطة

 

 

الفترة  اسم المشروع / النشاط
 KPI'S المسؤولية الزمنية

النسب 
 المعيارية

مستوى 
 مبرارت االنحراف التنفيذ الفعلي

   

  
 

 

    

  
 

 

  
 

 


